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FAMILJENS IDEAL.
f Jtan att läta oss förvillas av verklighetens dystra företeelser och de
L,/ djarva eller skändliga angreppen mot familjen, måste vi '{ara ange-

att framhålla familjens gamla och evigt unga ideal. Detta ideal
visar oss familjens id6 i ren gestalt, d. v. s. sådan den ter sig enligt Guds
avsikt. Det visar oss den urbild, efter vilken den bör danas och ständigt
förnyas. Visserligen har detta ideal fOredlats och förklarats genom den
kristna uppenbarelsens lära, men i sina väsentliga drag är det grundat i
själva den mänskliga naturen, och därför når dess ljus ,långt utanför
kristendomens råmärken. Uppgiften är alltså att framställa familjens
objehtiua betydelse, dess innersta syftemål rttan att, lägga avgörande vikt
vid subjektiva uppfattningar, förvillelser och önskningar. AIlt i familjen
utgör visserligen en så fast och oupplöslig enhet, att det kan synas väl
djarvt att för en begreppsmässig förståelse sönderdela det hela utan att
beröva det dess sjäI. Var och en som söker utforska och framställa familjen måste kämpa med svårigheten att i det mänskliga språkets maua
spegel rätt uppfånga dessa enkla och dock så invecklade och ömtåliga
forhållanden. Följande skildring kommer darfor aldrig helt rtt trånga
{ram till urbilden. Men för att komma den så nära som möjligt lämpar
sig den genetiska metoden bäst, i det att vi nämligen följa familjens uppkomst och utveckling.

lägna om

Alltsedan Gud själv uttalade ordet, att det icke är gott för människan
att yara allena, har frågan om den enskilde och samhället oupphörligen
sysselsatt människan. En fullkomlig lösning av denna fräga har hittills
icke lyckats, men en tillnärmelsevis fullkomlig är möjlig inom familjen.
Ty här verka naturens drift och den fria viljan i samma riktning och
underlätta på så sätt väsentligen en försoning mellan de varandra motsatta krafter, som göra sig gällande i varje form av samfundsliv: kärlek
till sig själv och karlek till nästan, självsrändighet och kompletteringsbehov, utvecklande av den egna personligheten och ett ständigt underordnande.

Redan

vid familjens grundläggande visar sig denna märkliga och så
frihet, som känne-

välsignelserika samverkan mellan nödvändighet och
Ir

-
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tecknar Guds verk och planer vad den med förnuft begåvade skapelsen
beträffar. Långtan efter äktenskap och familj är nedlagd i den mänskliga
naturen som en mäktig drivkraft, men just emedan den för med sig
svåra plikter och uppgifter, som äro undandragna den enskildes godtycke,
överlämnas ingåendet av äktenskapet till den enskildes fria val. Allt tvång
skulle rent av åstadkomma äktenskapets ogiltighet. Sålunda ,ligger det i
människans hand att genom klokt val bestämma den blivande familjens
inre anda, och sålunda får trots de gemensamma grunddragen varje enskild
familj sin särprägel genom de människor som bilda den. Därmed är också
den bästa förutsättningen för familjens lycka given.
Familjens början är alltså det frivilliga beslutet hos två människor av
skilda kön atr ingå ett varaktigt förbund till.fullkomlig karleks- och livsgemenskap. Olika till anlag och intressen, men kroppsligen och andligen
av naturen själv avpassade och stämda för varandra, äro de som skapade
att komplettera varandra och att motsvara den ömsesidiga längtan. Den
äktenskapliga kärleken skiljer sig mycket från det blotta begäret efter
kroppslig besittning och sinnlig njutning. Den är två människors gemensamma ensamhet, som mitt i en kall och hård värld födänar en känsla
av värme och trygghet och i kropparnas förening ser och söker ett uttryck
och en symbol för själarnas förbund, för hängivenhet, förtrolighet och
trohet. Här tillfredsställes och tyglas på samma gång en stark naturdrift
för att, icke verka störande utan uppbyggande. Här rivas själviskhetens
eljest så högresta murar, och två människor bemöda sig att sammansmälta
sina intressesfärer, Iör att, så länge de leva, i allt betrakta sig som en
enhet. Mannen representerar familjen utåt, sörjer för dess närvarande och
kommande behov och sköter desto gladare sitt yrke, ju mera välbeställt
han vet sitt hem vara genom hustruns omsorg. Hon däremot finner i
hemmet en verksamhet, som mesc tillhlar och motsvarar hennes kvinnliga
natur. Där kan hon fullt utveckla sina rika gåvor genom att sköta, vårda
och trösta, och därvid bäres och välsignas hon av medvetandet om en
helig och hög uppgift. Därtill ger d,et livslånga kamratskapet ett ständigt
och ömsesidigt kompletterande i alla avseenden, ett berikande genom utbytet av manliga och kvinnliga talanger, ett fördjupande av gemenskapen
genom gemensamt buret lidande och slutligen en karaktärens skolning
och mognad genom tåligt fördragande av de ömsesidiga felen. Så kommer
det sig att livsgemenskapen mellan man och kvinna oavbruten består och
bevarar sitt inre värde, även när den ursprungliga sinnliga lidelsen för
länge sedan slocknat eller förlorat sin lockelse.

Men äktenskapets och familjens betydelse når långt utöver de äkta
makarnas personliga förbindelse och känslor. Deras förening är av naturen
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inställd på barnet och erfar därav ett nytt förandligande, en ny moderation och helgelse. Redan väntan på barnet åstadkommer denna foradling
av den.mänskliga driften. Med rätta säger Augustinus: >En högre värdighet förlänas lidelsens rus, när man och kvinna vid sin förening tänka på
att bli far och mor.,rl Men när familjen genom barnets födelse kommit
till sin fulla utveckling, då först visar den riktigt sin enande och välsignande kraft. Å ena sidan >bilda barnen ett nytt band mellan de äkta
makarna, ty de åro en gemensam dyrbar egendom för f.öråldrarna, och
det gemensamma binder sammanrr.2 Visserligen åro föräldrarnas uppgifter
förenade med stora mödor, men även här kommer naturen dem till hjälp.
Liksom ledda av en instinkt betrakta föräldrarna barnen, åt vilka de
räckt livea fackla, som en del av sig själva, ja, som en ljuv börda. Detta
gäller särskilt modern, ty hela hennes väsen är anlagt ftir karlek till det
barn hon i nio månader burit under sitt hjärta. Å andra sidan älska barnen i sin tur sina föräldrar som dem, vilka de ha så många välgärningar
att tacka för, och syskonen älska varandra, emedan de härstamma frän
samma föräldrar, bära samma drag och under många år vuxit upp tillsammans i innerlig förtrolighet.
Den livs- och kärleksgemenskap, som sålunda åstadkommits i familjen,
knyter ett innerligt band om alla delaktiga, innesluter dem i en fast
sluten krets, som är avstängd utåt genom en hemlighet vars kränkning
betraktas som trohetsbrott och förräderi. En särskild form för det ömsesidiga fOrhållandet skapas, som visserligen också betyder inskränkning
men grundlägger på samma gång den upplyftande känslan av säkerhet
och inre samhörighet. Denna gemenskap utövar pä alla sina medlemmar
en synnerligen fostrande och välgörande verkan. Först och främst på
föräldrarna. Hänsynen till barnen inverkar ständigt på föräldrarnas planerande och handlande, och tvingar dem att, läta barnens väl gå före sina
egna önskningar och sin egen bekvämlighet. Ordspråkem tröstande och
varnande erfarenhet: >Som de gamla sjunga, så kvittra de unga>, är för
dem en ständig maning att icke blotta sig för barnen, att icke undergräva
sin egen auktoritet och att visa självbehärskning också derigenom att de
göra upp eventuella meningsskiljaktigheter sinsemellan utan ätt låta barnen fä kännedom om dem. På så vis händer det att även människor med
ringa karaktärens och hjärtats bildning i omsorgen om sina barn lära sig
och i handling bevisa uppo{fring och oegennytta. Redan det atr uppfostran
måste syfta till barnens och icke föräldrarnas bästa beryder en icke ringa
moralisk prestation, som icke tillåter någon schablonmässig behandling av
barnen.

' De bon. coniug, n. 3; ML 40,371.
'Aristotele s, Etb. Nic, 8, 14;1716 a 27.
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Det tillkommer särskilt modern att genom ett slags allestädes närvaro
ett trivsamt hem av huset, att alltid hjälpande vara barnen nära
och hålla bekymmer och lidande borta från deras unga sinnen, att trösta
och uppmuntra maken. Det tillfaller särskilt modern att ständigt sörja
för att familjegemenskapen framträder i arbete och vila, under måltid och
samvaro, vid bön och kyrkogång, i gladje och sorg, kort sagt ett v^ra

skapa

i all sin omsorg

och möda finna en inre outsägbar tillfredsställelse. Ty: >Vad det är, vet modern bara; att älska och
att lycklig vara> (Chamisso). Den omedelbara tjänst för och i.familjen,
som modern fullgör i det stilla, kan icke skattas nog högt.
Men för mann€n är kärleken till hustru och barn hans moraliska stöd
och friden i familjens sköte en föryngringskälla, ur vilken hans arbetskraft förnyas. Må därute prestationens obönhörliga lag gälla, må ekonomiska, religiösa och politiska strider där rasa omkring honom och fylla
hans själ med sorger och bekymmer, så snart han stigit över hemmets
tröskel, omsluter honom en kärlek, som gäller hans person och-icke hans
prestation, och som för honom mildrar ödets hårda slag. Mången hårt
prövad man har segerrikt skakat av sig förtvivlans tankar och återfunnit
tron på Gud och på människorna vid åsynen av sina barn, som förtroendefullt blickat upp dll honom med sina oskuldsfulla ögon. >Till barnkammaren, till de kära barnens små sängar,'dit når icke världens smuts.
Där är ogrumlad, helig lycka.rg
Men det som barnen ha familjen och framför allt f<;räldrarna att tacka
för kan knappast beskrivas med ord. Med rätta ha de skolastiska etikerna
kallat pieteten en dygd, som blott är släkt med rättvisan, emedan barnet
aldrig kan vedergälla sina föråldrar de mottagna välgärningarna med likvärdiga tjänster. Barnet har föräldrarna att tacka icke blott för sin tillvaro, utan också för att hela dess kroppsliga och själsliga utveckling bevakas, skyddas och befordras av dem. I familjen finner barnet en fullt
obestridd auktoritet, ett säkert skydd mot den främmande och fientliga
vädden, en enhetlig, övertygande atmosfär, i vilken varken allvar eller
glädje fattas, och i vilken det växer upp som en blomma i solljus. Detta
motsvarar lagarna för barnets tillväxt. Det har ett utpräglat behov av
ett stöd, vid vilket det kan sträva mot höjden, efter en kärlek, som det i
barnslig hängivenhet kan besvara. Obestridliga auktoriteter, fasta, absolut
erkända sanningar ge barnet det önskade stödet och skänka åt dess sinne
lycka och frid. Allt detta bjudes det i rikt mått av familjen.
Föräldrarna sörja visserligen för barnets undervisning också genom skola
och kyrka, men den första praktiska undervisningen får det inom famil;'en.
familjens hjårta och själ och

"

Kammarsångaren

Leo Slezak, Vien, i

\Yerke (Berlin 1922), sid. 178.
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Barnet, som i sin oerfarenhet står rådlöst inför ständigt nya gåtor och
bryderier och alltid frägar vad och varför, fär av sina föräldrar på lättaste
sätt upplysning i vardagens tusen praktiska ting, lär sig så under lek
mycket, som det genom eget sökande knappast någonsin skulle finna.
Också vad det högsta och heligaste beträfrar finner barnet i familjen den
bästa ledningen, som ofta blir avgörande for hela livet. Modern är den
bästa katekesläraren och hemmets religiösa helgd den mest fruktbara plantskolan för gudsfruktan och äkta kristendom. Föräldrarnas karlek år dtuvidlag tillräckligt uppfinningsrik och klarsynt för att hålla varje docerande
stelhet och tråkighet frän denna d,agliga undervisning i familjen och att
anpassa den alltefter barnets utvecklingsgrad. Även helt olärda och enkla
föråldrar nå icke sällan häruti ett mästerskap, som aldrig vill lyckas denna
världens visa och kloka.
I allt detta är familjen angelägen om att mera uppfostra än blott undervisa. I familjen grundlägges frumför allt de enkla och heliga värden,
som ligga i ett gott sinnelag och en stark vilja, och som betyda långt mer
för människan än den inlärda bildning, som vi ha vetenskap, skola och
böcker att tacka för. Barnet tillhålles i godhet och stränghet att bortxbeta sina missriktade böjelser, att r'ätta sig efter ordningen i huset och
att i lydnad böja sitt egensinne. Men denna uppfostran fullbordas mindre
genom ord, lön och straff än genom samlevnadens självklara inverkan,
men i synnerhet genom föräldrarnas stilla men eftertryckligt verkande
exempel. Sambandet med familjen motsvarar darvid noga barnets utvecklingsgång. Det är fxtare ju yngre och hjälplösare barnet år, för att med
tilltagande ålder så småningom övergå i en rörelsefrihet som motsvarar
den mognande självständigheten. >Så länge barnet>, säger Thomas av
Aquino, >ännu befinner sig i moderlivet, är det kroppsligen icke skilt
från föräldrarna. Men efter födelsen står det, tills det nått förnuftets
bruk, under föräldrarnas beskydd, som innesluter det likr ett andligt
moderliv.>a Men när sonen eller dottern har växt upp, så ändras i många
avseenden deras rättighetssfär, så att de under vissa omständigheter kunna
bestämma sig även mot föräldrarnas vilja i viktiga frågor, t. ex. i valet
av kall.
I familjen föras barnen också på enklaste och omedelbaraste sätt in
i det ekonomiska livet till afi börja med som åskådare, kanske också
som offer. De märka hur föräldrarna måste beräkna och spara, jåmföra
inkomsterna med hyran, med priserna på livsmedel, kläder o. s. v.) och de
lära så hushållningens svåra konst, d. v. s. att rätta mun efter matsäcken.
De se påtagligt framför sig hur mycket arbete och möda en familjs underhåll kostar, och att det är lättare att göra utgifter än att. skaffa inkomster.
' s. th. z, 2. q.. to, a. 72 c.
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De förehållas eftertryckligt den gamla, men ofta glömda sanningen, att
en familjs lycka eller olycka icke blott beror på inkomsternas storlek utan
också och framför allt på den moraliska livsföringen, på den ordning eller
oordning, som härskar i huset. Utbytet av ekonomiska erfarenheter mellan föräldrar och barn verkar likaså uppfostrande. Liksom föräldrarnas
önskan afi At sina barn säkra en bättre framtid besjälar deras arbete, så
är för barnen anblicken av de arbetande faräldrarna en kraftig sporre
att å sin sida anstränga sig, så att de, då de en gång blivit vuxna, skola
kunna visa föräldrarna sin stora tacksamhet.
Familjen utmärkes dessutom av en r a d egens k aper som förtjäna
ett särskilt omnämnande, emedan de först rätt uppenb^ra arter av dess
varande och verkande. Först bar har nämnas kärlekens företräde. Även
i familjen är det ömsesidiga farhållandet reglerat genom rättigheter och
plikter, som likt starka ställningar bära och sammanhålla hela byggnaden.
En rangordning, som är föreskriven av naturen själv, bestämmer förhållandet mellan familjemedlemmarna och anvisar var och en hans ställning
och uppgift. Auktoritet och pietet äro de båda pelare, på vilka famil.y'ens
bestånd och trevnad vila, men de äro förklarade genom kärleken, som
förtager kärvheten och strängheten i föräldrarnas auktoritet och förvandlar barnens lydnad till en med glädje visad tjänst. Det finns visserligen
andra samhälleliga institutioner, där människorna bli försörjda, förplägade
och vårdade. Men det, som ger familjen dess särprägel, är den personliga
stämpel som är påtryckt varjehandräckning och tjänsc, och som bortjagar
den pinsamma känslan av någonting främmande. Familjens karlek ar
icke nedlåtande beskydd, som lämnar kvar en tagg hos mottagaren av
välgärningarna, utan en självklar frikostighet, som blott utlöser en lycklig
känsla av innerlig tacksamhet. I familjen träder jaget tillbaka för samhörighetskanslan, och själviskhetens starka naturkraft blir övervunnen
genom en högre lag. Älla känna bara den enda strävan att efter förmäga
medverka till det gemensamma bästa. I förgrunden står icke frågan, vad
den andre är skyldig mig, utan önskan och beredvilligheten att förekomma

den andre med kärleksbevis, att lätta hans börda och hjälpa honom till
framgång. Medvetandet om att vara älskad väcker ständigt på nytt
genkärlek. Själarnas harmoni är redan störd, när de hårda orden >rätt>>
och >plikt> b0rja ljuda och striden om mitt och ditt blossar upp. I en
familj dät varje tjänst värderas och uppräknas, har dess anda redan lidit
svåra skador. Ty familjen är en gemenskap utan lönprincip. Alla de
delaktigas sociala och ekonomiska likställdhet bidrager också till den
ömsesidiga kärleken. Inom familjen försvinner skillnaden mellan fattig
och rik, hog och låg, och denna likställdhet verkar så mycket mera enande,
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ju bättre föräldrarna veta att undvika varje partiskt föredragande

av

något av barnen.

Ytterligare en egenskap hos familjen är umgängets förtroligbet och
den ständiga möjligbeten och bered.uilligbeten till biäl|. Alla ha i familjens från yttervärlden avstängda krets detta saliga medvetande, som icke
närmare kan definieras, om att yara hemma. Detta betyder naturligtvis
icke, så som många missförstå det, att man i familjen får avskaka sig det
krav på självbehärskning, som man annars pålägger sig, och ge sitt dåliga
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humör och sin hänsynslöshet fritt udopp. Men det betyder dock större
otvungenhet och öppenhet i delgivandet av sina tankar och känslor, emedan man här kan hoppas på välvillig förståelse och icke behöver frukta
skvaller och avundsjuka. Den innerliga livsgemenskapen, i vilken könens,
åldersskillnadens och karaktärernas olikhet blandas och mötas i enighet,
medger utbyte av upplevelser och erfarenheter, skänker vederkvickelse
efter arbetets hets, förskönar fest- och helgdagar, minskar smärtan och
ökar glädjen. Syskonen ha i varandra kamrater i skolarbete och lek, under
resor och utflykter. Till och med de fördelar, för vilka koedukationen
berömmes av dess f.örf.äktare, förverkligas på naturligaste sätt i en broders
och systers samlevnad. En stor betydelse tillkommer även familjens >konsumtionsgemenskap>>. De gemensamma måltiderna tjåna icke blott den
materiella uppgiften att stilla hunger och törst, de äro långt mer dagens
högtidsstunder, som borja och sluta med bön, en skola för självbehärskning och takt, en kalla till allvarlig och glättig underhållning, ett uttryck
för och stärkande av gemenskapsandan. Där finns det ständigt möjlighet
till hj;lp och hjälpberedskap. Detta betyder glatt sällskap i goda dagar,
råd och bistånd i nöd, varning för irrvägar, värn i sjukdom, tröst i döden.
Först bära föråldrarna omsorg om barnen; men när föräldrarna blivit
gamla och bräckliga blir förhållandet det omvända och barnen raga omsorg om föräldrarna. Så är familjen enligt sin uppgift den stora f<;rsakringen mot övergivenhet i alla livets skiften.
Slutligen förenas familjens alla medlemmar av sdTn?na ö/e. Visserligen
beror i varje, sammanslutning det helas väl och ve på de enskilda medlemmarnas förhållande. Men medan detta faktum annorstädes icke är omedelbart påtagligt och lätt kan fördunklas av själviska ingivelser, så framträder
det i familjen nästan stundligen synbart och kännbart; ty av alla samfundsbildningar kommer familjen organismens väsen närmast. Liksom
människokroppen så har också i familjen varje lem sina speciella förmågor
och uppgifter, men de skola i handling visa sig så att de komma också
de andra medlemmarna och det hela till godo. Just den enhetliga samverkan mellan de olika personligheterna, som alla bevara sin egenart och
reladva självständighet, utgör familjens speciella tjusning. En står för
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altra och alla för en. Föräldrarnas framgång och ära verka på hela familjen
lihsom deras misslyckande och tillbakasättande. Barnens duktighet är
föräldrarnas glädje. En familjemedlems sjukdom eller moraliska förvillelse
försätter alla i sorg. Ständigt griper den enes öde in i alla de andras. Detta
visar sig till och med i de små och minsta händelser i det husliga livet, som
befordras och förskönas genom tjänstvillighet och hänsynstagande, men
försvåras och fördystras av varje vägran, varje obehärskning hos en familjemedlem. Så kan €tt barns retliga, halsstarriga, omedgörliga uppförande störa en hel familjs frid och för de andra förstöra en festdags hela
gled.je. Sådana upprepade erfarenheter lära självövervinningens lyckliggörande verkan och egensinnets och själviskhetens fulhet. Just i denna
insikt om det innerliga sambandet mellan den enskilda personens och det
helas väl ligger ett betydelsefullt uppfostrande momenr, som också vidgar
förståelsen för det statliga och kyrkliga livets stora sammanhang. Här lär
sig barnet redan att ana den välsignelse eller förbannelse som den enskildes
handling för med sig även för de andra inom samfundet.
Endast med fåord må även hänvisas till familjens ekonomhko. betyd.else.
Familjen är den minsta, men den viktigaste samfundsformen till förvärvande, underhåll och förökande av en förmögenhet. Utan priyaregendom skulle själva dess bestånd ifrågasättas och hela uppfostran med dess
ömsesidiga förpliktelser och omsorger allvarligt äventyras. Egendom och
arvsrätt sammanhän ga dårför på det innerligaste med familjen. Egendomen betryggar dess materiella säkerhet i det närvarande och arvsrärten
borgar för dess fortsatta utveckling efter föräldrarnas död, så atr barnen
icke ständigt måste börja om igen ifrån början, utan kunna bygg" vidare
på den av förf.åderna lagda grunden. Leo XIII sammanfattar familjens
ekonomiska drivkraft kort i sin encyklika Rerurn nouarurlr: >En helig
naturlag bjuder att familjefadern förshaffar allt, som är nödvändigt till
sina barns underhåll. Naturen bjuder även att han, då barnen återspegla
hans drag och äro en sorts fortsättning av hans person, skyddar deras
framtid och skaffar dem något, varmed de på hederligt sätt under ,livets
växlingar kunna skydda sig mot oblida öden. Men detta kan han icke
göra, om han ej som arv åt sina barn kan lämna en fruktbringande egendom.> Men den Åtta familjeandan vakar över att icke der, som fOraldrarna med möda förvärvat, förskingras och förslösas,
Det ligger i familjens natur att växa ut över sig själv. I och med att
ba,rnen gifta sig och grunda eget hem, vidgas den till den stora släktfamiljen, som på samma gång vidgar och kompletterar den enskilda familjens i rumsligt, ekonomiskt och kanske även i andligt avseende inskränkta
krets och förgrenar sig i det mänskliga samhället med ständigt nya släktskapsförbindelser. Men familjens välsignelse inskränker sig ingalunda till
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blodsförvanterna, utan sträcker sig även till alla de hjälpande krafter, som
varaktigt upptagas i dess mitt, Iör att kanske tillbringa hela sitt liv i
samma fa,miljs tjänst, med den dela sorg och glädje och betrakta sig och
behandlas som familjemedlemmar. Till och med den gäst, som blott
under flyktiga besök får dväljas i en familjs frid, förnimmer något av
hemmets värme och lycka.
I familjens innersta livsdrift att förena och bevara finner slutligen även
dess stora sociala betydelse sin förktraring. Familjen är den oundgängliga
och oersätdiga förutsättningen för alla andra samfundsformer, källan till
all ordning, auktoritet, vördnad och pietet, den bästa skolan för samfundsverksamhet, ett konservativt moment, som bevarar det förgångnas skatter,
traditioner och erfarenheter och bildar den bäriga bron till framtiden. I
familjens styrelse är den bästa förebild given till det: att allt härskande
i grunden är ett tjänande och att det gern€nsammas väl endast kan åstadkommas genom samverkan, enighet och beredvillighet till offer. Ur familjen utvecklas liksom av sig själv det mänskliga samhällets konstruktion av
olika yrken och stånd, vilkas kastliknande isolering ä andra sidan mildras
därigenom att samma familj ofta år fordelad på olika stånd och yrken,
och en social uppstigning möjliggöres för dess strävsamma medlemmar,
Ur familjen framväxer också samhället, staten, hela mänskligheten. När
familjen betecknas särskilt som statens grundval, så är det icke endast
d;rfar att den är upphovet till nya människor och roten till folkets fysiska
kraft, utan emedan den danar de förmågor och karaktärer, som staten
behöver för sin säkerhet och blomstring. Ett folks motståndskraft mot
revolutionära rubbningar är beroende arr om det finns ett tillräckligt antal
familjer som ans€ sin egendom och sin välfärd förenade med statens. Men
människor som vuxit upp utan en familjs välsignelse, utan hem och hembygd, rotlösa och andligen tomma bli inget stöd för den offentliga ordningen, utan bära också in i statens liv den ofred, varav de innerst inne
plågas. Flärav kommer alla radikala och revolutionära partiers hac mot
familjen. Men det som sagts om staten gäller på motsvarande sätt också
om kyrkan. Om barnen icke i hemmet föras till Gud och Kristus, då så
präst och själasörjare på hälleberget. Familjen är den fruktbaraste jordmånen för nya kristna.
Hur man alltså än må betrakta familjen
skulle ännu kunna
- ochi man
draga fram mycket, som här blivit obeaktat
alla avseenden visar sig

-,

familjen som >den tysta, men starkaste kulturfaktorn, som de flesta

historiker
"

likval f<;rbigått med förbundna
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Max Pribilla
Man skulle kanske kunna invända att det icke har någon mening att
skildra idealet av en familj, då de flesta människor under rådande omständigheter ändå icke kunna förverkliga det. I vära dagar uppleva ju millioner människor familjen ingalunda som €tt ideal, utan som ett fängelse,
som de önska undslippa så snart som möjligt. Det vore därför bättre,
menar man, att först skaffa de ekonomiska och sociala förutsättningarna

f&

ett lyckligt familjeliv, än att tala rått

i luften

om ett vackert, men

världsfrämmande ideal. Denna invändning lider av den nu för tiden så
vanliga överskattningen av de yttre forhållandena och misskänner iddernas

makt. Id6er ha till uppgift att reformera verkligheten även om deras
omedelbara tillämpning på de i verkligheten givna fcirhållandena närmast
verkar som en satir. Just emedan vi förlorat förståelsen för familjens
betydelse och oumbärlighet, ha vi råkat i vårt nuvarande elandiga tillstånd, ha vi offrat de dyrbara värdena av människovärdig samvaro åt det
ekonomiska systemets Molok, åt penningsförvärvets krav på rörelsefrihet.
Det är därför att vi blivit slavar under maskinen, under schablonen och
hyreskasernen och belastats med millioner av försummade och rotlösa människor. Blott högaktningen fc;r familjen, längtan efter dess lycka och frid
kan väcka den stora energi som är nödvändig för att återvinna det förlorade paradiset; ty det man icke högaktar blir varken eftersträvat eller
vårdat. Det måste alltså åter bli en allmän och självklar övertygelse rhos
de vidaste kretsarna att det innebär den svåraste sociala skada, om familjen
sviker, d. v. s. om den icke längre fyller de uppgifter som alltifrån bOrjan
och i alla tider tillfallit den. Denna insikt måste sedan föra till ett uppbjudande av alla krafter lör att efter bästa förmåga komma familjen till
undsättning.

Max Pribilla.

SANKTA HELENA AV SKÖVDE.
f.felena var född av högättade föräldrar och uppfostrades till gudsI I f*kt"n och goda seder. När hon uppnått mogen ålder, blev hon
bortgift. Då sedermera hennes make dött, avslog hon alla nya giftermålsanbud, ty hon föredrog att helt leva för Gud och ägna sig åt fromhetsövningar och kärleksverksamhet. Därtill var hon uppfylld ay nitälskan för Guds hus; en stor del av kyrkan i Skövde blev byggd på hennes bekostnad. Då hon en gång var i Götene, hade hon följande drömsyn. Hon tyckte, att kyrkan på denna ort med henne själv flög över till

Skövde. Enligt gudomlig uppenbarelse förklande hon innebörden av
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drömmen vara den, att hon skulle dö i Götene men begravas i Skövde.
Och då den förhall, som ligger mellan tornet och kyrkan i Skövde, höll
pä att byggas och några frägade, till vad ändamål detta mellanrum skulle
vara, svarade hon: >Gud skall giva eder något helgon, vars lekamliga
kvarlevor rätteligen böra läggas här.> Detta gick verkligen i fullbordan,
ty på samrna plats blev hennes heliga kropp lagd efter hennes lidande
.och död.
Det hände sig, att en högättad man, som var gift med Flelenas dotter,
s$ndigt plågade sin hustru med hårda ord och slag. Husets tjänare blevo
så upprörda å sin matmoders vägnar, att de överföllo och dödade den
elake mannen. För denna gärning anklagade hans släktingar Helena och
förklarade, att hon varit delaktig i blodsutgjutelsen, ja rentav anstiftat
den. För att deras vrede skulle f.ä rld att lägga sig beslöt Helena att. företaga en vallfard. Hon begav sig till det heliga landet. Men då hon återvände hem, visade det sig, att hennes fiender hårdnackat framhärdade i
sitt hat och sin ondska och fortf.arunde traktade efter hennes liv. En dag,
då Helena för vinnande av avlat var på väg till invigningen av Götene
kyrka, kastade sig några av hennes blodtörstiga motståndare över henne,
dräpte henne och lämnade henne kvar död på marken. Detta skedde den
första augusti.
På kvällen sa,mma dag gick en blind vägen fram, och då han nalkades
dråpsplatsen, såg den gosse, som ledde honom, hur det lyste i en törnbuske. Då gossen såg närmare efter varif.rån ljusskenet kom, upptäckte
han i busken F{elenas avhuggna finger tillika med den ring, som hon fört
med sig hem från det heliga landet. Då den blinde vidrörde detta finger
med sin hand och sedan beströk sina ögon med Flelenas blod, fick han sin
syn igen. Och då de, som buro bort hennes kropp, stannade en stund på
vägen för att vila, vällde strax en ny källa upp, vilken sedan blev kallad
den heliga Ffelenas kalla. Då hennes kropp sedan blivit förd dll Skövde
och tvagen över den store stenen på kyrkogården, sprang denna sönder i
två stycken, varvid den del, på vilken blodet från hennes sår hade droppat, reste sig upp, medan den andra, på vilken blodet icke hade droppat,
låg kvar på marken. Detta skedde tydligen på gudomlig tillskyndan,
på det att, r;-i,artyrens blod icke längre skulle trampas av människofötter.
Vid Helenas grav skedde flera helbrägdagörelser. En stum, en döv,
en spetälsk och en halt blevo d;r pä ett underbart sätt botade, sedan
de åkallat martyrens hjälp och bett om hennes förbon. En stenhuggare
vid den heliga Helenas kyrka, vilken vapenlös flydde undan sina fiender, kunde icke såras av deras svärd, emedan han anropat martyren om
hjälp. Endast kläderna voro skadade, och i huden syntes några märken
liksom scharlakanstråd efter huggen, såsom om spetsarna på svärden
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alldeles slöa. På grund

av alla dessa under beslöt påven Alexanpå framställan av ärkebiskop Stefan av Uppsala att inskriva Helenas namn i helgonens bok.
Detta är huvudinnehållet i legenden om den heliga Helena eller
Elin av Skövde, änka och martyr.t Legenden år avfattad för att ingå
i officiet eller tidegärden för helgonets festdag och den därpå följande
oktaven: uppdelad på lektier (läsningar) har den förelästs under matutinen, den nattliga delen av tidegärden. Helena-officier. år föÅattat av
den helige Skarabiskopen Brynolf Algotsson (biskop 7275-1317).e Om
dess tillkomst berättades det vid Brynolfs kanonisationsprocess följande.
När Magnus Ladulås förföljde Algotssönerna (med anledning av Folke
Algotssons brudrov i mars 1238) flydde Brynolf till Alvastra. Då han
fick höra, att konungens anhängare traktade efter hans liv, ämnade han
fly över Vättern tillbaka till Västergötland. Han fick emellertid motvind och kunde ej komma fram. Då åkallade han S:ta Helena, Västergötlands skyddshelgon, och lovade att dikta ett officium till hennes ära,
om han bleve räddad ur sin fara. Han fick då god vind och anlände
lyckligen till S:ta Flelenas kyrka i Skövde på aftonen till Marie upptagelses dag och firade där den förestående heliga festen med all högtidlighet.8 Om denna tradition är riktig, bör officiet vara skrivet på hösten
1288 eller kort efteråt.
För Helena-legenden har Brynolf troligen haft att tillgå en äldre uppteckning, som han sedan i reviderad och stilistiskt utarbetad form infört i officiet. I den form, vi nu äga den, är legenden utsmyckad med
allsköns hänvisningar till bibeln och jämförelser mellan Helena och bibelns heliga kvinnor, med lån från kyrkofäderna och legendlitteraturen. Toni Schmid har ägnat legenden en utförlig beskrivning och därvid påpekat att den, i likhet med våra andra äldre helgonlegender, är
synnerligen schablonmässig och tillrättalagd efter ert sedan länge förefintligt schema.n Schemat för en änkelegend >går i sista hand tillbaka
på de brev, i vilka kyrkofäderna uppställde regler för de kristna änkorna, de minnesskrifter, som författades över deras liv, och de böcker,
'Legenden förekommer i den mot slutet av 1300-talet tillkomna handskriften Coder
Laurentii Odonis, varifrån den avtryckts i Script. rer. silec. III:2, samt i en nu förlorad
Böddekenhandskrift, varifrån den avtryckts i Acta sancloru.tt. I de tryckta svenska
breviarierna förekommer legenden fullständigt endast i Breviarium Scarense 1498. I detta
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breviarium ingår även helgonets mässformulär. Legend och rimofficium äro vidare avtryckta i Forssenius: De Scheduia, 1734-36; rimofficiet samr mässans sekvens i
Klemmings Latinsfu sånger fordom. anuända i saenska kyrkor, kloster och sholor,l.
En fullständig svensk översättning av legenden inglr i Legender lrån Sueriges medeltid,

t9t7.

i Brynolfs kanonisationsprocess,
denna uppgift. Yita Brynol[hi, Script. rer. sil.ec.
3 Script. rer. silec. III: Z, sid. t16 f.
nSchm i
d: Den belige Sigfrid, 19t7, sid. 147 fr.
'

Så uppge vittnesmålen

att betvivla
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där kraven och villkoren sammanfördes. Tid och miljö ha under de fOljande århundradena tillfogat endast fä nya drag. Idealer har varit detsamma: Judith i gamla och Anna, Fanuels dotter, i nya testamentet.
Kyrkofäderna ha utmejslat och avpassar detta ideal. Legendskrivarna ha
följt deras auktoritet.> Det västgötska helgonet Helena får i legenden
låna sina dygder från Susanna, Tobias' hustru Sara, Rakel, Lea, Ester,
Judit, Debora och Hulda. Legendförfattaren lånar ställen ur Gregorius
den stores dialoger, då han vill uppbyggligt utlägga Helenas historia.
Flelenas iver för Kyrkan är skildrad med drag, länade från legenderna om
de nordiska missionärerna, Sigfrid, Eskil och Olov. I skildringen av de
lidanden, som Helenas fiender utsätta henne för, hennes vallfard och
martyrdöd känner man igen uttryckssätt från Olovslegenden. Vid skildringen av vallfärden saknas natudigtvis inte en jämförelse med Flelenas
namne, kejsar Konstantins moder. Allt detta hör till legendens s t i I
och är betingat av dess uppbyggliga syfte; den år ej i första hand avsedd att vara en historisk urkund utan tjånar främst att ingå som ett led i
Kyrkans liturgi. Men Helenas historia är ock ett gott exempel på hur den
fromma folkfantasien och sägenbildningen (man frestas att säga: automatiskt) tar hand om en helig martyrs död och utsmyckar den med de
uaditionella underbara dragen. Undren kring Helenas död äro s. k. vandringssägner, som äro kanda från många andra martyrhistorier. Till berättelsen om det lysande och undergörande fingret har bl. a. Henrikslegenden att uppvisa en parallell, Den blinde, som blir seende genom att bestryka sina ögon med martyrens blod, förekommer även i Eriks- och
Olovslegenderna. Källan, som rinner upp på den plats, dår bärarna stanna
med likkistan, har en motsvarighet i vad folket berättat om Helena av
Tisvilde, Magnhild av Fulltofta, Knur Lavard, Botvid, Karlung och konung östen. Den källa, som av.ses i Helena-legenden, är utan tvivel den
Helenakälla uranför Skövde, vartill vi i det foljande få tillfalle att äterkomma. Egendomligt nog nämner legenden inte den andra källa, som
lokalsägnen förknippar med Helenas minne: Helenakällan i Götene, vilken
även detta i överensstämmlse med otaliga andra nordiska helgonsägner
förmenats vara upprunnen på den plats, där martyren ljöt dO- Helena-legendens under med stenen, varpå helgonets blod dropden. Till
pat, finner man en parallell i Eskilslegenden: >Stenen, dår han stod>,
berättas det om Eskil, >blev så ymnigt övergiuten med det heliga blod,
som flöt ur hans sär, att den, efter vad det sägs, ännu bär outplånliga
spår därav.ri Likaså har den sten, varpå Olov den helige utandats sin
sista suck, av folkfantasien tilldelats underbara egenskaper.G
u
Legende,
u

D
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t'råt. St,eriges metleltid., sid. 272.

e: Norgas Helgener, 1879, sid' 22 f.
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i en enda form,

måste i denna form vara
yngre än Jacobus de Voragines Legenda aurea, från vilken stilistiska lån
äro påvisbara, utredigerad vid mitten av 1200-talet och bevisligen känd
i Sverige några decennier senare.T Hur förhåller det sig nu med den historiska verklighet, som ligger till grund för legenden? I vad mån kan man
godtaga dess uppgifter om Helena? Ingen anledning finnes att becvivla
Helenas historiska existens; troligen har hon levat på 11O0-talet, närmare
kunna vi ej komma. Legendens uppgift, att hon till stor del låtit bekosta
uppförandet av Skövde kyrka, att hon dräpts på grund av en familjetvist samt blivit begraven i Skövde kyrka, verkar trovärdig. Icke heller
uppgiften, att hon dräpts pä väg till Götene kyrka, torde behöva betvivlas. Såväl martyrdöden i Götene som graven i Skövde stödjas av en
stark lokaltradition: båda orterna hade kyrkor och källor, uppkallade
efter Helena, samt reliker av henne. Några mera detaljerade slutsatser
om Flelenas liv och personlighet kunna vi knappast draga.s Hennes
fromma liv men ännu mera hennes våldsamma, oförskyllda d<;d för mördarhand har förskaffat henne helgonrykte. På samma sått ägnade den
fromma allmogen helgonkult åt den sjallandska Margareta, mördad av
sin make den 2f oktober 1176 och skrinlagd i Vårfrukyrkan i Roskilde
den 19 juli tt77s, och åt den skånska Magnhild, dräpt i Fullmfta i början av 1200-talet på anstiftan av sin svärdotter och skrinlagd i Lunds
domkyrka 1381.10 Dessa tre kvinnliga helgon, S:ta Helena av Skövde,
S:ta Margareta av Roskilde och S:ta Magnhild av Fulltofta, gifta kvinnor
och martyrer, alla mördade på grund av någon familjetvist, utgöra ett
klöverblad i nordisk hagiografi; deras kult vilar på samma förutsättningar, men Margareta och Magnhild ha endast fOrblivit lokalhelgon, under det att Flelena kommit in i liturgien och slutligen blivit räknad till
sitt lands skyddshelgon.
Om ärkebiskopen verkligen utverkat påvlig kanonisation av Helena är
ovisst.l1 S:ta Helena synes ännu under 1300-talet ha varit okänd i ärkestiftet och företrädesvis knuten till Skarastiftet.rs Vidare var påvens tillstånd till nya helgons skrinläggning och liturgiska firande icke nödvänLegenden, som endast er kand

" S c h m i d: Den belige Sigf rid, sid. 16,1.
8 Vastovius' uppgifc att
Flelena varit Guttorm jarls dotter och Annerstedts och Beckmans hypotes, att hon varit identisk med drottning Helena, Inge den äldres gemåI, vila
på lös grund och sakna allt stöd i äldre källor.
" Yitae sanctorum danorum, utg. av M. Cl. Gerrz, sid. 388 fr. Dansh,e Helgenets
i Oversattelse ved Hans Olrik, sid. 369 If. N. P. Nielsen Margretbe ai
Alesbfue, i: Yarden 7910.
to
Leuned

Se bihanget!

" Uppgiften möter förutom i

danici mcdii teuii, 1920, sid. 138;

'Schmid,
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legenden även

Schm id: Den

i l4O0-talsuppteckningt.
helige Sigfrid, sid. 146.
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digt under äldre medeltid: biskoparna hade ratt att på egen hand uppi liturgien och föranstalta om elevation och translation.
De poetiska partierna av Flelena-of f.iciet (hymner, antifoner,
responsorier, versiklar) äro till stor del parafraser av legenden. Sedan
otrons vinter förgått, framspirade en ljuvlig ros i r'årt land; sedan den
rätta tron börjat bestråla våra landamären, skiner en nådens stjärna underbart, heter det i antifonerna vid första nokturnen, i överensstämmelse med legendens inledningsord. Liksom i legenden liknas Helena i
antifonerna vid Judit, Ester, Hulda, Hanna Samuels moder, Hanna Fanuels dotter, Abigail, Sara Raguels dotter och Susanna. Och med legendens stil och uttryckssätt berättas i antifonerna, hur hon efter sin
makes död föraktade all jordisk kärleksfröjd, om hur hon fromt understödde Kyrkans tjå"nare, om hennes vallfard och martyrdöd, om undervertaga helgon

ken med fingret och stenen och helbrägdagörelserna efter hennes död. Man
måste emellertid medge, att Brynolfs diktverk om sitt stifts skyddshelgon
äger en verklig lyrisk flykt. Ffymnen vid första uespern anger i korta
ordalag helgonets livsväg:
Felix parens \festgotia,
gaudens plaude, multiplica

pro tua prolis gloria
devota lzudum cantico.
Helena martyr hodie,
carnis abjecto pondere,
celestis aulam curie

scandit de mundi carcere.
Claris orca perentibus,
nobilitatem generis
bonis ornare moribus
ccepit ab annis teneris,

O Västergötland, prisa Gud
med fromma bönehymncrs ljud,
och klappa händer fröjdefull

allt for din dotters

äras skull!

I dag Helena kastat har
den köttets boja, som hon bar.
Från jordens fängsel har hon gått
till evig fröjd hos himlens drott.
Förnärn var hennes släkt och from,
Från barndom och till ålderdom
med allsköns dygder hon sin ätt
forokad glans och heder gett.

Post maritale vinculum

Och sedan hennes man var död,

Deo se totam dedicans,
salutis fit spectaculum,
exemplis, signis emicans.

åt Gud sitt hela liv hon bjöd.

Deus, creator omnium,
te poscimus terrigene,
nos ad cali gaudium
prcce perducas Helene,

ut

Med undrets och exemplets makt
om frälsningen hon vittne bragt.

O Gud, vår Far och

Skapare,

vi

jordevandrare dig be:
beskär oss salighetens lön
på din martyr Helcnas bön.

Hymnen för Laudes lyder:
Adest triumphus nobilis,
dies

redit letitie,

qua martyr venerabilis
ascendit thronum glorie.

En helig minnesfest går in.
O, firom den med fröjdfullt sinn!
Till himlen vår martyr har gått,
där hon bland helgon arvslott fått.
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Thesaurizavit

avide

Hon samlat, nitisk, from och vis,

thesauros in celestibus,
dum opes suas provide
dispersit, dans pauperibus.

klenoder för Guds paradis,

i det hon av sin rikdom strött
åt alla fattiga hon mött.

Jejunans, orans, operans,
carnem domat et afficit,

Med fasta, bön och arbete
sin kropp hon städse tyglade.
För himlen hennes längtan brann.
I Gud hugsvalelse hon fann.

celestia desiderans
cum Deo mentem reficit.
Signa fecit insignia,
surdis auditum tribuit,
mundans lepre contagia,
cecis visum restituit.

Hon underbara tecken gör.
Med hennes hjälp den döve hör.
Hon helar den som spetälsk är.
Den blinde synen hon beskär.

Officiet förråder sin upphovsmans nationalstolthet. Det betonas upprepade gånger, att det ärVästergötlands
skyddshelgon, festen gäller. I antifonen till första aesperns Magnificat heter det:
.
Salve decus patrie,
Hell dig, Guds martyr! Ditt pris
martyr Deo grata,
ljude när och fjärran!
ad laudem Vestgotir
Du till Västergötlands lov
givit oss av Flerran.
celitus donata,
coram Rege gloria
Inför Guds, den Högstes, tron
digne jam locata,
vistas du med ära.
esto regni Suecir
Bed for Sveriges land och folk,
mitis edvocata.
du vår skyddsfru kära.

r

motsvarande entifon i and.ra aespern tager den gudstjänstfirande
församlingen avsked av S:ta Helena i följande ordalag'

Och

i

Vale, flos

Westgotie,

Västergötlands ros, farväI,
fosterlandets fackla!
På rätfärdighetens väg
led oss, när vi vackla!
Ifrån jämmerdalens mull
led oss emot htljden,
att med dig vi evigt få

patrie lucerna,

in via justitie

devios guberna;
de valle miserie
nos duc ad superna,

ut tecum in requie
vivamus &terna.

Mässf ormuläret
missaler och

njut:r himlafröjden!

för den heliga Helenas festdag ingår i

i Skarabrevariet (i

våra
den sistnämnda kallan saknas sekvensen) ;

det är sammansatt av följande texter:
Tntroitus. Gaudeamus omnes in Domino. . . . (Ps. 44:

2.)

Eructavft..

Collecta. Largire nobis, quasumus, clemen- Kollektban, Vi bedja dig, mildaste Gud,
tissime Deus, intercessione beata Flelenc förläna oss på din heliga martyr Flelen:s
martyris tue veniam omnium peccatorum, förbön förlåtelse för alla våra synder, på
ut quos ejus concedis solemniis gloriari, da det att de, åt vilka du på hennes åminnelseejus precibus gloriosis calitus iublimari. Per dag skänker festens glädje, genom hennes
Dominum . . .
ärorika förböner måtte undfå hjälp från
ovan. Genom Vår Hcrre . . .
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1. Ruinen av S:ta Helenas kapell utan6r Skövde. Ur Pehr Tham: Anteckningar under
i anledning af en resa från Westergötblandtil .ltockholm, g.jor,l årcn r796 och r797.
Sthlm '1797.

och

2. S:ta Helenas l<yrka i Giitene

4.

Skövde yapen.

3. Sankta Helena av Skövde. Målning på altarskåp i Norra Ny
kyrka. Omkr. 1500.

Sankta Helena au Sköutle
Lectio(Ecclesiasticus
Grcduale.
(Ps. 44:

26: L8-24.) Mulier

t, I t-12.)

et tacita.

sensata

Propter vcritatem.

AlIeIuja.
Västergötlands prydoad, du
heliga Helena,
mcd din bön, o goda fru,
nåd åt oss förläna!

Helcna Vesgotie
decus

et patrona,

posce nobis hodie

gratiarum dona.
Seqaentia.

Sehuens,

in hac die
Helenr solemnia,
qua post cursus hujus via

Nu berede sig vår tunga
att Helenas ära sjunga
uti helga sångers ljud.
Ty på denna högtidsdagen

felix die theoria
migrac ad solacia.

hon från jorderik blev tagen
och fick flytta hem till Gud.

Hec Rebecca, flos decoris,

Likt

hanc commendat cordis, oris,
morum pudicitia.
Absoluta viri thoris
spernit ut Judith amoris
carnalis connubia.

strålar hon

Voce dulcis melodie
veneremur

Rebecka, dygdens blomma,
i seder fromma,
skön till anletsdrag och sj:il.
Likt den helga änkan Judit

efter makens död hon bjudit
jordisk kärleksfröjd farväI.

Dum non fovet hostes Dei

Marta lik, när dagen stundar,
hon i vilans tid begrundar,
Iikt Maria, Kristi ord.
Hon kan sia som Debora.

Jael uxor est Cinei,
prophetans prr Delbore.

Herrens fiender, de svåra,
hon likt Jael slår till jord.'"

Älabastrum comminutum
fragrans fudit vim virtutum,
ut probant miracula.
Cecus videt et os mutum
loquitut ad ejus nutum,
cedit lepre macula.

Balsamkärlet, som man krossar,
med sin ljuva doft förlossar

Martham prebet se diei
Mariam requiei

sed

contemplando tempore.

oss från jämmer, kval och ve."
Med din milda hjälp, Helena,
bliva de spetälska rena
och de blinda seende.

Må du som Tekoas kvinna
åt de arma tillgift vinna!'"
H.iälp ditt Sverige med din bön!

O Sweorum advocata
posce reis

ut

sensata

Thecuites gratiam.

" Om Debora och Jael se Dom. 4.
" Denna strof bygger på {öljande passus i

legenden: >>Sedan alabasterflaskan, hcnnes
hcliga kropp, brutits, doftade den kraftrika smörjelsen. Ty efter hennes död upphörde
icke Gud att på grund av hennes förtjänst i sin alknakt mångdubbla undren.> Jfr Eskilslegendensr >>Dygdernas vällukt doftade, då den helige martyrens kropps alabasterkärl blev
sönderbrutet. Ty genom dess förtjänst helades människor, som plågats av olika krämpor.>>
De latinska citaten ha här återgetts med
'u Om kvinnan från Tekoa se 2 Sam. 14.

-

normaliserad stavning.

I?-4t36a Ciedo. z5:e:irg. Dec.

ro4.1
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Fac

ut

ditt

Ja, som Ester.hjälp

F{ester elevata

quod gens tua Deo grata
mereatur gloriam, Amen.

svaga

folk att Herren Gud

behaga

och att vinna segerns

lön!

Amen.

Euangeliu.m.

(Matt, 12:46-50.) Ecce mater tua.
Offertorium.
(Ps. 44: 3.) Diffusa est gratia.
Secreta. Quesumus, omnipotens Deus, ut
hac hostia conspectibus tuis oblata, precibus
beate Helenr martyris tur maiestati fiat
accepta. Per Dominum.

Tyst bön. Vi bedja dig, allsmäkrige Gud,
att denna ofterg&va, som vi hava framburit

i din åsyn, på förbönen av din heliga martyr Helena måtte mottagas av ditt majestät. Genom Vår Herre.

Cotnmunio.
(Ps. 118:127-122, 128.) Feci judicium.

Slutbön. Bevara ditt folk, o Flerre, som
hoppas på din mildhet, och förunna oss,

Conplende, Conserva populum tuum, Domine, de tua pietate spefantem, et prdsta,
ut qui beate Helena martyris tua memoriam agimus, ejus meritis et precibus ab
hostium incursibus liberemur, Per Do-

att genom hennes förtjänster
och förböner befrias från fiendens anfall.

minum.

Genom Vår Herre.

Sekvensen

som hava begått

din heliga martyr

F{elenas

åminnelse,

har med all sannolikhet biskop Brynolf

till

författare.lc

Biskop Brynolf har säkerligen, i sitt stifts intresse, gjorr allt för att
hoja Elinskultens anseende. Han har betytt detsamma för Elinskulten som
ärkebiskop Folke Ängel och biskop Israel Erlandsson
konstateras

i

för

Erikskulten.lT
sådan den kan
de bevarade skriftliga urkunderna! Första gången man mö-

Låtom oss nu följa

Elinskultens

utveckling,

ter Helenas
eller råttarc hennes festdags
namn i någon bevarad
- stadga om tionde, dråp,
urkund, är i -biskop Brynolfs år 1281 utfärdade
helgdagsbrott och lägersmåI.18 Här heter det bl. a.: >>Den som sårar eller
dräper någon under följande sammankomster: I Skara på skärtorsdag,
vid prästmötet eller på Vår Frus födelsedag; i Falköping vid Botolfsmässan eller Pankratiusmässan; i Skövde vid Elinsmässan (i sködwe um
e,lina.r mrssu); på väg till kyrkan, vare sig det är på hemväg eller bortväg; på sockenkyrkans invigningsdag; eller i kyrkbyn, böte till biskopen
tio marker.>> Vid 1280-talets ingång är alltså Elinsmässan första gången
skriftligt belagd som en stor helgdag i Skövde, väl redan då förbunden
g

torde även melodien till Helenasekvensen vara ett verk av Brynolf
Brynolf av Skara vår förste kyrkokomponist, Kyrkobht, fusskrift
7926). Hymnerna och sekvensen ha vidare behandlats av B. Anrep-Nordin i en
uppsats i Yästergötlands fortminnesförcnings tidskrilt 191t, s. 128 ft.

'u Enligt M o b e r

(se hans uppsats Biskop

" Jfr Schmid, *a,s.162f.
" Dipl. silec, 709.
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med den genom tiderna så populära Elinsmässomarknaden. Av allt att
döma hade festen då firats en längre tid, och den var väl redan då införd i stiftets liturgi, om än ej med officium proprium och med den höga
liturgiska rang, som den sedan skulle få (att Skövde liturgiskt firat, en
helgdag
sammansättningsleden >mässa> betecknar en liturgiskt firad
helgdag - lör ett inhemskt helgon, som ej varit erkänt i den närbelägna
- är knappast tänkbart).te Om festen i betydelse för sin stad
stiftsstaden,
jämställes med Marie f<;delsedag (tydligen katedralens patronatsfest) och
det stora prästmötet i Skara samt med sockenkyrkornas kyrkmässor, så
måste den redan ha hunnit bli fast förankrad i folkmedvetandet. De
stora folkt-illströmningarna vid Elinsmässan med vallfärder till helgonets

skrin och livliga marknader gjorde en officiell kyrklig fridlysning av
dagen nödvändig. Brynolf inför alltså inte något nytt bruk utan stadfäster och privilegierar ett gammalt.
133I möta vi åter Flelenadagen i en datering: det är i etr skyddsbrev
för Riseberga kloster, utfårda:t, i Lödöse av konung Magnus Eriksson >die
beate helene>>. Brevet ingår som nr 31J7 i Suensht diplornatarium, och
den bifogade kommentaren upplyser: >Med Helenadagen måste här menas
Helena av Schedwi (icke den mera allmänt kända Helena virgo, d.
22 maj), emedan konung Magnus i maj var i Stockholm. Av n:o 3113
ser man, att konungen den 26 juli var på Lindholms slott å Hisingen, således i grannskapet av Lödöse.>>
Från och med 13O0-talets mitt bli de skriftliga vittnesbörden om Elinskulten talrikare. I ett Skarakalendarium finna vi hennes festdag inskriven (31 juli) med en hand, som troligen stammar från 1300-talets mitt.zo
Från 13J7 och 13J8 finnas västgötska pergamentbrev, daterade >die
beate Helene martyr>>.2r S:ta Elins kyrka i Skövde ihågkommes i Magnus
Erikssons och drottning Blankas testamente är 1346, likaså i Uppsalakaniken Henrik Ludvigssons testamente samma år.2: Kyrkans namn möter sedan ofta i dokumenten under 1300-talets senare halft och under
1400-talet; lt09 utfärdar biskop Vincentius ett avlatsbrev för den.23
'o Man bör ej, som Toni Schmid, med ledning av att festen finnes inskriven i ett
Skarakalendarium med en hand, som troligen stammar från 1300-talets mitt, sluta, att
festen först då blivit införd i domkyrkan. Denna enda anteckning kan ej sägas morväga
kanonisationsprocessens obestridligen riktiga uppgift att biskop Brynolf skrivit helgonels
officium. Helena måste alltså redan på hans tid ha varit känd för domkyrkan. Och :rtt
Skövde på 128O-talet och troligen långt tidigare liturgiskt firat ett icke av stiftsstaden
erkänt helgon, är, som sagt, knappast troligt
stiftsbiskopen måste ha gett sin sanktion
åt kulten, ty en sockenpräst hade ingen befogenhet
att införa nya helgon i liturgien.
mid:. De medeltida kalendaricrna från Shara,i: Skandia I,1. zsz. Jfi not 19!
t'Sch
Svenska riksarkivets pergamentsbref (PB) 323,350.
'- Dibl. suec. 4069, 4074.
PB 2t9,270,2819, its2. Su. dipl. 1726,2187. Schmid: Den l:elige Sigfrid,
sid. 143 f.

17t

Tryggue Lundön
Skövde kyrka, S:ta Elins gravkyrka, har åtminstone från 130O-talets mitt
varit en av de mera kända i riket och en uppskattad vallfärdsort.
Den 12 i'rlj 1373 höra vi talas om ett S:ra Elins kapell, byggt över helgonets källa utanför staden. Biskop Nikolaus av Skara vtfård,ar nämligen

då följande avlatsbrev för kapellet2a:
Nikolaus, av Guds nåd biskop av Skara, sänder alla kristtrogna evärdelig hälsning i
Herren. Då vi alla skola stå inför Guds domstol för att mottaga lön eller straff, alltefter

vi hava förhållir oss i detta jordelivet, böra vi med barmhärtighetsverk förekomma
den yttersta skördens das. Alltså förläna vi nådeligen i Flerren alla dem, som efter att
ha ångrat och biktat fromt besöka det bönekapell (oratorium), som till den ärorika martyren Helenas ära nyligen blivit byggt över hennes källa nära Skövde, och ihågkomma
det med allmosors givande och andra kristliga goda gärningar, 40 dagars avlat och befrielse från ålagda botövningar, i förtröstan på de heliga apostlarna Petri och Pauli förtjänstcr och myndighet. Skrivet vid Skövde kyrka år 1373, tisdagen efter apostlarna
Petri och Pauli oktavdag.
som

Ftån år 142I stammar ett nytt avlatsbrev för samma kapell25:
Alla kristtrogna, som komma att läsa detta brev, giver Siggo, med Guds nåd biskop
av Skara, evärdelig hälsning i Flerren. Vi tro oss göra Gud en from tjänst, så ofta vi
uppmanx hans troende till fromma gärningar. Alltså önska vi ivrigt, att S:ta Flelenas
kapell vid den källa, som kallas S:ta Helenas källa, beläget öster om Skövde stad, samt
S:ta Birgittas kapell, uppfört norr om staden nära Käpplunda gård, i samma församling,
måtte vördas med tillbArlig heder och flitigt besökas av de kristtrogna. Alla dem, som
efter att ha ångrat och biktat fromt besöka nämnda S:ta Helenas kapell den första av
gångedagarna samt S:ta Birgittas kapell på Kristi himmelsfärdsafton och på Birgittas egen
dag, eller efter råd och lägenhet testamentera eller ombesörja testamente till förmån för
deras byggnad, deras utsmycknings vidmakthållande och deras belysning, förläna vi nådeligen, så ofta de utföra ett ellcr flera av dessa verk, fyrtio dagars avlat och befrielse från
ålagda botövningar, genom den allsmäktige Gudens barmhärtighet. Givet i Skövde år
1429, den helige biskop Severini dag.

I S:ta Helenas kyrka i Skövde stod helgonets skrin, flitigt besökt av
pilgrimer {rån när och fjärran.2o S:ta F{elenas kapell utanför staden var
byggt över den källa, som enligt folktraditionen rann upp på den plats,
dår bårarna stannade med helgonets lik.?? Även Götene kyrka kallas i
"n PB 1061. Brevet är avtryckt i Forsseniu s: De Sched.tia, sid.29.
- Avtryckt i Forssenius, a. a. sid.43.
* Skrinet med dess reliker skall ha avlägsnats av Åbraham Angermannus, vilken även
skall ha låtit igenfylla källan utanför staden. En vacker senmedeltida järngrind, som
fordom tillstängt det valv norr om koret, där helgonskrinet stått, förvaras ännu i kyrkan.
Själva kyrkan har genom eldsvådor och ombyggnader helt förlorat sin medeltida karaktär;
endast den vackra nordportalen minner om medeltidskyrkan. Staden har under medeltiden
haft ett S:ta Helenas gille. (Se härom Forssenius, a. a- sid. J7 f., och Fridell:
Sköuile i äldre tider,1940, sid. 28 f.) Elinsmässomarknaden i slutet av juli har fortsatt
ända in på tSoo-talet.

" Kapellet kom att förfalla efter råformationen och blev slutligen raserat. Pehr Tham
skriver 1797; >AI St Helenas Caltell vid Sköfde har jag för omkring 40 år sett Murarne.
Källan uprann innan-til under den Norra Väggen. Af Stenhuset är bygd en hvälfd
Sren-bro straxt nedanföre, vid Flemmtnet Källegårdcn, 1.f8 mil Söder om Sköfde. Det
176
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de senmedeltida dokumenten S:ta Helenas kyrka, och i dess närhet låg
den källa, som sades ha runnit upp på själva dråpsplatsen.es Den 19 november 1436 meddelar biskop Sven i Skara 40 dagars avlat ät alla dem,
som ekonomiskt understödja ombyggnadsarbetet på S:ta Flelenas kyrka
i Götene.2e År 1480 stfärdar biskop Brynolf III Gerlaksson av Skara
följande avlatsbrev för Götene kyrkaåo:
Alle kristtroSna, till vilkas kännedom detta brev kommer, giver Brynolf, av Guds nåd
biskop av Skara, hälsning

i Herren och önskar dem tillväxt i

himmelsk nåd.

Vi tro

oss

nu vid en Sten, under Gruset af de rifne Murarne. Källan vt
fordom en Offerkälla, och på samma tid funnos ofta i Vattnet Slantar, Runstycken,
Knappnålar m. m.>> (T h a m: Anteckningar untler ocb i anledning af en resa ifrån Vestergötbland til Stockholm., gjorrl åren 1796 och 1797. Sthlrr' 1797. S. 5.)
* Om denna källa skriver prosten i Götene, Sven Bjerchenius, till Erik Benzelius d. y.
fu 1707t >>Ej större kundskap får jag om St. Helene Kjella som på Gjöthenes gerde är
belägen, hvilken stadigt ebullerar qvarter högt, om den är ingen sten eller mur, vid
denna hafver et korss rf tti f& någon tid sedan stådt men är aldeles förfullit och borttagit. Om St. Helena får jag ingen berättelse mer än de gamle brefven af är 1460 förmäla, hvilka Herr Prof. då han här var, såg. Helenr beläte hafver folket fordom bygd
knä före och stor vyrdnad gjordt och hafver stådt uti Gjötene, där ännu et beläte står
bak i Kyrkan, men om det är St. Flelena eller St. Marie vet jag intet,> (Nya suenska
biblioteket, urg. av C. C. Gjörwell, l;2, 1762, sid. 263 t.) Hos Forssenius (a. a.
sid. 12) läsa vi: >>På Göthenes giärde, in emot'rU(iästeby gård, war i min barndom en
Kiälla; hon war belägen på en ren vti Backgårds åker, wid pass en aln diup, och efter
några gamla penningar funnos vti henne, förmentes hon hafwa fordom .*'arit en offerkiälla, och stod wid henne ett korss gjordt af trä, wid pass en mans högd. Efter kiällan
war åkeren til mehn, blef hon igentäpt af dem, som åkeren tilhörde: rnen strax flytte
hon sig ned för ändan på åkeren vti wallen, och är än i dag en kåstelig springekiälla,
hwilket monga med mig weta at betyga.>> Om Helena hjalpt till vid uppförandet av
Skövde kyrka (den förutsättes i legenden åtminstone delvis vara färdig på hennes tid)
och om Götene kyrka stått färdig strax före hennes död, som legenden uppger, så ha
dessa båda kyrkor naturligtvis först senare blivit dedicerade till Helena (dedikationen har

goda Vatnet uprinner

t

varit en annan).
Götene kyrka har, synbarligen tack vare Elinskulten, blivit en av de rikaste landskyrkorna i stiftet: den har fått kormålningar och altarskåp (jämförelsevis sällsynta ting
i Västergötland). Liksom Husaby kyrka vunnit berömmelse och rikedom genom sina Sigfridsminnen, har Götene vunnit det genom sina Elinsminnen.
I åtskilliga arbeten rnges Göteue socken i Vilske härad som Flelenas dödsplats. Detta
torde vara oriktigt. Både Codex Laurentii Odonis, Böddekenhandskriften och Breviarium
Scarensc ha Götene, ej Göteve. I de båda ovannämnda avlatsbreven uppges Götene kyrka
vara dedicerad till S:ta Helena. (Benzelius citerar i kommentaren till sin 1708 utgivna
upplaga av Vastovii Vitis aquilonia ett av biskop Laurentius av Växjö är 1462 utfärdat
brev, vari 40 dagars avlat förlänas dem, som besöka S:ta Flelenas källa och dödsplats i
Götene. Detta brev har dock, enligt vad arkivarien Ernst Nygren meddelat mig, hittills
ej kunnat återfinnas vid inventeringen av landets mcdeltidsbrev.) Förekomsten av Helenakällan, Helenareliken i kyrkan och den ännu på orten kvarlevande folktraditionen om
Elin styrka också Götenes rätt till äran av att y^r^ Helenas dödsplats. De, som stödja
Göteves rätt härtill, åberopa sig främst på det faktum, att Göteve under medeltiden haft
en grannförsamling med namnet Elina (numera inkorporerad med Göteve). Men om detta
namn har något att göra med den håliga Helena eller Elin är osäkert.
Det själländska lokaihelgonet Helena av Tisvilde har säkerligen intet att göra med den
västgötska Helena (äldre och nyare författare ha dock ofta identifierat dem med varandra). Folksägnen om Flelena av Tisvilde är en strandvaskarsägen ev sxmma slag som
Arildslegendcn och anknyter inte på något sätt till den västgötska Helenas historia. (Se
min uppsats Sydsuenska lolzalbelgon, i: Cred.o 19442 58 fr.)
^t Saenska metleltidsregister 1431-1441, utg. av S, Tunberg. 490.
Förvarrt i Skara stiftsbibliotek. Avtryckt i Forssenius, a. a. sid. 12 f.
alltså ursprungligen

+
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göra Gud en kär tjänst, så ofta vi uppmana hans troende till fromhetens verk. Vi önska
alltså ivrigt, att S:ta Helenas kyrka i Götene måtte ha tillb0rlig vördnad och heder och
beständigt besökas av de kristtrogna. Alla och envar, som efter att ha ångrat och biktar
fromt vallfärda till denna kyrka på S:ta Helenas, dess skyddspatrons, festdag och närhelst
på året det synes dem lagligt, där höra mässor och andra gudstjänster, gå runr kyrkogården under bön för de avlidna, deltaga i en jordfästning, genom testamente eller gåva
donera något till kyrkans byggnad eller utsmyckning, följa Herrens lekamen eller den
heliga smörjelsen, då den bäres till de sjuka och tillbaka till kyrkan, eller som vid morgonoch aftonklämtningen fromt knäböjande bedja änglahälsningen tre gånger enligt romerskt
bruk samt anropa Vår Herre för Sveriges rikes välgång oeh för vår heliga Kyrka; så ofta
de utföra ett eller flera av dessa verk eller någon liknande fromhetsövning, alla dessa förläna vi nådeligen i llerren 40 dagars avlat och befrielse från ålagda botövningar, genom
Guds den allsmäktiges förbarmande och i förtröstan på hans heliga apostlar Petri och
Pauli bemyndigande. Vidare godkänna, bestyrka och bekräfta vi i Herrens namn genom

detta brev alla de avlatsförmåner, rätt och kanoniskt givna, beviljade och tillerkända
denna kyrka av prelater i andra stift. Givet sammastädes år 1480 första söndagen i
adventet.

Elinsmässan hör till de höga fester, för vilka Sveriges primas, ärkebiskop Peder av Lund, är 1429 i ett för Skara utfärdat brev meddelar avlat. Vid Skara domkyrka fanns en Flelena-prebenda. Är 1440 inviges i
Uppsala domkyrka ett altare åt helgonen Anna, Birgitta, Elisabet av Thiiringen samt Ffelena av Skövde.3l Ar 1448 utfårdar ärkebiskopen och
tyra andra biskopar ett avlatsbrev, vari var och en för sig förläna 40 da.

gars avlat åt dem, som bedja Fader vår och änglahälsningen inför bilderna av Kristi grav och S:ta Helena i Uppsala domkyrka.s2 Helena, som
under äldre tid varit strängt lokalbunden och endast vördats i Skarastiftet, har vid medeltidens slut sin givna plats bland rikets skyddshelgon.
Hon är nämnd i den uppräkning av landets helgon, som förekommer i

den på ll?}-talet löfiattade prologen till Erikskrönikan (>afi Sködwe
then hellige ffru Sancta Elin> ) och i sekvensen på Sveriges skyddshelgons
festdag (>Sublimata celesti duce, martir scandit Helena solium>). Hennes mässa och officium, med de av Brynolf fiörlattade texterna, förekommer i våra tryckta senmedeltida liturgiska böcker. Den största populariteten har festen givetvis åtnjutit i Skara; i Breviarium Scarense av är 1498
har den högsta liturgiska rang, sollenne, och av svenska helgon är det
endast Helena och Brynolf, hennes besjungare (festdag: u/r), som där
åtnjuta denna heder. Vid medeltidens slut firades Helenas fest i Skara
den 30 juli, i övriga stift den 31 juli. Ursprungligen har den även i Skara
firats den 31 y'uli.33
I Götene kyrka förvaras ännu en relik (en benflisa) av helgonet. År
1939 f.ann man i Mölltorps kyrka, Västergötland, en liten blykapsel i en

"

S c h mid: Den belige Si.gfrid, sid. r43 f.
"" Suenska hyrhans historia,bd2,av Y. Brilioth, sid.zs|.

'* .ffr not
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urholkad träbit, gömd i akaret; blykapseln innehöll enligt påskrift benskärvor av S:ta Helena av Skövde, S:ta Birgitta och de elvatusen jungfrurna i Köln. Dessa reliker förvaras nu i Skara museum.
I den bildande konsten har S:ta Helena av Skövde framställts med ett
svärd och med en bok, varuppå ett avhugget finger vilar; attributen
syfta på hennes martyrdöd och på underverket med fingret. Hon är iförd
de gifta kvinnornas och änkornas huvuddok. Med svärdet och fingret är
helgonet framställu på ett altarskåp i Norra Ny kyrka i Värmland (stammande från början av lJ00-talet; en kopia finnes i Skövde kyrka); med
svärdet enbart på en freskomålning i Kumlaby kyrka, Visingsö, från
1400-talet; i båda fallen har Flelena S:ta Birgitta som pendang.sn
Skövde kyrka bär ännu officiellt namnet S:ta Flelenas kyrka. I stadens äldsta sigill, vilket i avtryck påträffas första gången 1191, förekommer en bild av en kvinna med pilgrimsstav i handen och vid fötterna
en sköld med ett hjärta. Pilgrimsstaven är troligen en missuppfattning
av svärdet. Staden har alltfort i sitt sigill använt denna bild av S:ta
Helena. När stadsfullmäktige år 1918 anhöll att riksheraldikerämbetet
efter verkställd undersökning måtte uppgöra förslag till fastställelse, föreslog ämbetet ovannämnda bild endast med tillägg av en bok, vilken
S:ta Flelena håller i vänstra handen med ett på boken liggande avhugget
finger, detta hämtat frän nyssnämnda bild i Norra Ny. Vapnet fastställdes av Kungl. Maj :t den 12/1 1939 sålunda: >>I rött fält en under en
baldakin av guld stående bild av S:ta Helena med klädnad av silver samt
nimbus, stav och bok av guld, boken belagd med ett avhugget, naturfärgat finger; bilden är i stammen överlagd med en mindre sköld visande
i fält av guld ett rött hjärta.> N. L. Rasmussen har med rätta påpekat,
att man här utan varje rimligt skäl endast till hälften utnyttjat det resultat, som forskningen uppnått angående helgonets ikonografi: boken
med det avhuggna fingret har medtagits, men svärdet har utelämnats.3l

Bihang.

SANKTA MAGNHILD AV FULLTOFTA.
Skånes mest kända inhemska helgon
tofta, som levde i början av 1200-talet.

'Carl

är den heliga Magnhild av Full-

R. af U3igla s: Helgonet sorn kom niir nran kallade det (Su. dagbl o/t
Danielss on: Kumlaby kyrka, 1929,sid,.71 f.

1927). J. M.
t

H. Flectw ood:

L941:32 ff. N. L.
Fornuännen 1942.

Suenska statlsuafen. med helgonbild

Rasmusson:

eller helgonemblem,i: Credo
förr ocb nu.,i:

Svenska statlst'altat med belgonbilder
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Källorna till detra helgons historia flyta rått sparsamr. I Lunds domkapitels gåvobok säges om ärkebiskop Anders Sunesson (drid izzs), atr
han tilldelade kanikerna hälften av de offergåvor, som skänktes till den
saliga kvinnan Magnhilds minne (>in memoriam felicis mulieris Magnildis>).36 Magnhild hade dött i Fulltofta, vid Ringsjön i Skåne, o.h da,
blev hon vördad som helgon. Ärkebiskop Magnus Nilsson (död 1390)
ht år 1383 flytta hennes ben till Lunds domkyrka. Den skrivelse han
härom utfärdade till fem av sina kaniker lyder i översättning.
>Magnus, av Guds barmhärtighet ärkebiskop av Lund, sveriges primas
och den apostoliska stolens legat, sänder sina i Flerren älskade söner, domprosten Folke Deyner, dekanen sven saxtorp, samt petrus simonsson,
Petrus Johansson och Petrus Nilsson, kaniker i Lund, hälsning och beständig kärlek i Herren. vi anse oss bevisa Gud en tjänst, så ofta vi betyga
hans helgon skyldig heder och foraka deras lov bland människor. vi
hava förvisso hört av många, att den fordom i Kristo älskade dotrern,
hedervärda kvinnan Magnhild i Fullmfta, vilken förde ert liv, som synbarligen var välbehagligt för allas vår Skapare, blev orättfärdigt dräpt
av sin svärdotter, varefter hon för sina goda gärningar flyttade till Herren och hennes kropp begrovs på Fulltofta kyrkogård i vårt Lundastift,
varest det efter hennes hädanfard från detta livet täcktes Honom, för
vilken hennes själ var behaglig, au. för dessa tiders troende visa många
tecken till vittnesbörd om hennes salighet. Därför kallas hon också en
helig kvinna av en man med stort anseende, vår föregångare den salige
Andreas, som vid denna tid var ärkebiskop, enligt vad som framgår av
hans brev. Men emedan kärleken kallnat i mångas hjirtan och forna tiders seder försämrats, så har den plats, där en så helig kvinna är begraven,
blivit förgäten och, vad värre är, tyvärr olämplig för den dyrkan, som
man är skyldig Gud. Ty i det kapell, som är byggt på denna plats och
varest det fordom dagligen hölls mässa, celebreras nu, vilket vi med
smärta måste konstatera, knappt mässa en gång om året. och till räga pä
allt: där, varesr folket fordom vakade hela natten i lovsånger till -cud,
komma nu spelmän och sångare tillsammans, som ingalunda blygas för att
utföra oanständiga sånger och danser och bedriva frosseri, dryckenskap
och skörlevnad, till det gudomliga majestätets skymf, sina själars fara
och mångas förargelse. Men vi, som önska göra ett slut på dessa oseder,
ha ingående dryftat denna sak med vårt kapitel och efter att.ha utverkat
dess samtycke beslutat att. flytta denna heliga kvinnas reliker till en
frommare plats. Sålunda uppdrager jag ät eder att pä tredjed,ag pingst
personligen begiva eder till nämnda plats, noggr ant läta söka efter d"rrrr,,
*--n.Libr.i.nemoriales capituli lundensis, Lunde Domkapitels Gavebpger, udg. ved c.
Veeke, sid. 142.
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kvinnas reliker och, sedan ni funnit dem, med vårt bemyndigande föra
till domkyrkan i Lund med den vördnad, som är tillbörlig, och där
hedersamt skrinlägga dem på en plats, där hon skall vila i frid och ha en
boning till de nu levandes frälsning och de kommandes hjalp. Vidare förläna vi barmhärteligen, i förtröstan på den allsmäktige Gudens barmhärtighet och hans apostlar Petri och Pauii myndighet, åt alla dem, som efter
att hava ångrat och biktat personligen närvara vid denna translation och
skrinläggning, i synnerher mandråpare och barnaskändare, såframt de
förut hava fått nåd av oss, befrielse frl.n ett halvt år och en halv carena3?
av den botgöring, som ålagts dem. Givet i Lund under vårt sigill i Herrens år 1383 den 17 april.>3s
I trakten öster om Ringsjön har traditionen om Magnhild bevarats in
i senare tid. Man vet berätta, att Magnhild bott i Benarp i Espinge socken (grannsocken till Fulltofta). En uppenbarligen förvanskad och brutaliserad sägenversion uppger: >En gång, då hon var ute i marken, träffade hon rövare, som våldförde sig på henne, så att hon dog. Där detta
skedde, sprang en kalla fram.>>3e Om den Magnhildskälla, som är belägen
omedelbart söder om vägen mellan Fulltofta och Espinge , c;a |'/
k^
"
öster om Fulltofta herrgård, berättas det, att den sprungit fram ur jorden, då de, som förde Magnhilds lik från Espinge till Fulltofta kyrkogård,
på denna plats stannade för att vila sig (enligt en sägenvariant: då vagnerl
stjälpte och liket föll på marken).a0
Ännu på 1200-talet kunde man i Fulltofta visa Magnhilds gravsten:
>På Kyrkiogården ligger en stor liksten ganska slätt ofvanuppå, fast denne
sten är väl stor och ligger på ett sumpigt stelle, är den likaväl icke sunken något i jorden, hvaraf man gissar, att en murad graf mätte der vara
hälst han icke ligger alldeles vid jorden, utan på några små stenar, så
at man nästan kan se under honom. Som denna sten haf:r de underste
kanterna ttzirade har man haft misstanka, at på undersidan skulle finnas någon Inscripsion, hvarföre studiosus D:us Flornell nyl:n giort anstalt, at denne sten upvälta uti någras närvarol men ingen påskrifft bedem

?

1

r>

botgöringsperiod på sex veckor,
"t
o carena:
Stob aeus: Tria antiqui rnonunanta historica landensia, sid. rz f. Efter denna
k:illa har Magnhilds historia återberättats bl. a. av Mogens Madsen (Episcoporan ecclesie
Lundensis series, 1710, sid. 164), Arrild Huitfeld (Den gehtlige Histori ofaer alt Danm.arckis Riga, kap. Om Bisperne i Skaane, 18), Messenius (Scondia illu.strata, T. 9, sid.

l8),

Suhm (ITistorie at' Danmark,

T. f4, sid. 722), Corylander (Berättelse om Lunds
t0), E. Vrangel (Lunds donhyrkas konstbi-

donkyrL.a, utg. av M. V'eibull 1884, sid.
storia, sid. 63 f.).

* Pehr Johnsson: Skånska ofcrkällor, i: SkhtsL-a folkninnen 1927, sid, 18 f.
^ Sockenbeskriuningar lrån Frosta bäratl författade av häradets präster äten 17461747,utg. av G. Carlquist,1920,sid.3Z. Pehr Johnsson, a. a. sid. 19. Björke-

lundt Frosta börads minnen., 1912, sid.29. Helgesson: Reslrr au katolsk tro
sed, i: Folhminner. ocb f olktanlznr 7917, sid. 1J0.
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{ants: berättas at en gudfruktig Qvins Person vid namn Magnil skall
ligga under denna sten, hvilken fants död ifrån Espinge Sockn. Stenen
kallas än i dag Magnils sten. Det berättas och at denna Magnills been
skola vara flyttade har ifrån och i Lunds domkyrka begrafne,>41
Tr^yggc,e Lundön.

"

Sockenbeskrit'ningar . . . sid.

3l f.

SANKT BJÖRN AV KLOCKRIKE OCH
ANDRA LOKALHELGON.
I.

SANKT BJORN AV KLOCKRIKE.
p jörn (lat. Bero), kallad uHelge bror Björn>, var enligt traditionen
l) kyrkoherde i Klockrike församling i östergötland. Han skall omkr.
1300 ha uppfört Klockrike kyrka och år i309 ha kOrt ihjal sig mellan
kyrkan och Brickstad. En egendomlig sägen är knuten till hans död. I
kyrkans sakristia förvaras nämligen tre runda stenar, om vilka berättas,
att de från deg blivit förvandlade till sten. När Helge Björns hustru en
dag stod och bakade, berättades för henne, att hennes man' som var borta,
hade förolyckats. Då hon icke ville hålla detta för troligt, utropade hon:
,Om dessa degämnen nu förvandla sig till sten, så är han verkligen död>,
Kyrkans klockvarvid degämnena mycket riktigt blevo förvandlade.
stapel (förstörd av åskeld ro/7 1878) kallades allmänt Helge Björns torn.
I en äng öster om kyrkan fanns en offerkälla, som benämndes Helge
Björns holk.rl
Ett visst ofiiciellt erkännande fick den åt Björn ägnade helgonkulten,
då hans kvarlevor omkr. år 1400 flyttades från Klockrike till Linköpings domkyrka.' Den ännu bevarade gravstenen över Björn i domkyrkan har följande inskrift (avfattad på s. k. leonisk vers, ett slags rimmad
hexameter, vanlig i medeltida gravskrifter) :

' Ridderstad: östergötlantls beskriuning ll: t, sid. 222,

' Sölve Gardell har med anledning av den paleografiska utstyrseln daterat gravstenen
till tiden omkr. 1400. Förflyttningen av Björns reliker torde alltså ha ägt rum vid denna
tidpunkt. (G a r d ell Graamonument från Sueriges med.eltid,I, sid. 29i.)
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Hoc mausoleo tua pausant ossa locata
Bero volonte Deo de Klokkarike levete.
Ad laudem Christi vires et opes posuisti.
Sic cum vixisti, servire Deo studuisti.
>I detta mausoleum vila dina hitlagda ben, o Björn, vilka med Guds vilja flyttats från
Klockrike. Till Kristi ära har du ställt din kraft och förmåga. På så sätt har du under
ditt liv bemödat dig om att tjäna Gud.>*

Samtida med denne Björn var en annan Björn, som var kanik och domprost i Linköping. Denne nämnes som kanik 2/t lz9j,\o/D 1304,25/B
1307,13/+ 1309 och 'u/, 1i12, samr kallas domprolr- 31/s 1319, då han
och kaniken Olov i Linköping bortskänka gods till Linköpings domkyrka, i vilken de välja sin lägerstad. Han nämnes sista gången 22/2132g.4
Flans gravsten i domkyrkan är numera försvunnen, men har enligt anteckningar av Messenius, Peringskiöld och Spegel haft följande inskrift:
Bero prepositus lincopensis obiit anno domini MCCC . .
Sanctus erat iure quondam Bero prepositure

.

quem lapis iste premit sed eum ius mortis ademit.
Huius lector eris memor en sibi commorieris.

i Linköping, dog Herrens är li....Med rätta var framlidne Björn,
nu trycker, helgad åt domprostämbetet. Men dödens makt har bortryckt

>Björn, domprost
som denna sten

honom. Tänk på honom, du som läser detta,

ty

även du skall dö.>u

Messenius har sammanblandat dessa båda prästmän, Klockrikeprästen
och domprosten, och sammanfogar deras gravskrifter till en enda. Messenii biografi över den helige Björn av Klockrike (De B. Berone Klocke-

ricensi) lyder nämligenG:
Sanctus Bero cum lacte nutricis sub vigilantissima optimorum inspectione parentum,
quaslibet imbiberat virtutes. Quibus deinde,

cum foret egressus ephebiam, ita litterarum
adjunxit scientiam, rerumque prudentiam,

ut prius multo, quam virilem attingeret
aetatem, dignissimus illas propter dotes,
Praepositi officio Lincopensis, censeretur,
ipsoque donatur. Residebat eo tempore
Praepositus apud Ecclesiam
censem,

rure Klockeri-

ubi propterea et B. Bcro morabatur,

velut pater egenorum, consolatur maestorum, et auxiliator opprcssorum, omniumquc

Den helige Björn insöp med modersmjölken
allehanda dygder under de bästa föräldrars
vaksamma uppsikt. När han sedan blivit

yngling, lade han till dessa dygder en så
hög grad av bokvett och klokhct, att han,
långt innan han uppnått mannaåldern, såsom varande den värdigaste på grund av
dessa gåvor, förordades till domprostämbetet i Linköpings srifr, vilket tilldelades honom. Klockrike landskyrka var vid denna

tid

residens för domprosten, och därför
vistades också S:r Biörn därstädes, såsom
en fader för de nödställda, en tröstare för

*

översättningen följcr Sölve Gardell, a. a. sid. ?9j.
'o Dipl. suec. 1092, 14t1, ttt6, 1618, 7g64, 2tgg, Ztg9, 269s.
Gardell, a. a. sid. z43.
u
Messe nius Scondia illustratd, Tom. IX, sid. 42.
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a tramite vircutis deviantium, benignissimus
informator. Quos idcirco afflixit magnopere

illius et vita migratio, quae acciderat anno MCCC et spiritu coelum adeunte, corpus in aede tumulatur Klockeriuniversos,

censi inprimis.
Caeterum quandoquidem variis inclarescere signis mox occiperet, translatum fuit
decenter postmodum inde, ad Cathedralem
Lincopiae basilicam, er augusto ibi coenotaphio, talibus non indigno exuviis, include-

de bedrövade, en hjälpare för de betryckte
och en den bäste vägledare för alla dem,
som gått vilse från dygdens stig. Därför
blevo alla mycket bedrövade, då han skil-

från detta livet, vilket inrräf,ade år
1300. Och sedan hans själ farit till himlen, begrovs hans kropp först i Klockrike
des

tus. Cippus tamen hodie alieno collocatus

kyrka.
Men eftersom han snart begynte bli bcrömd genom mångfaldiga tecken, blev hans
kropp högtidligen flyttad därifrån till Linköpings domkyrka och därstädes innesluten i en ståtlig gravvård, värdig en sådan
dyrgrip. Den helige Björns grav var länge
föremål för vallfärdandes vördnad, men

loco, sequens retinet Epitaphium:

vid reformationens

batur. Prostabat diu advenarum venerationi S. Beronis tumulus, donec novatione
religionis invalescente, fuerit solo adaequa-

seger iämnades den med

marken. Själva gravstenen, som numera är
lagd på en annan plats, bär följande minnesskrift:

In mausolaeo tenet hoc sua membra locata
Bero, volente Deo, de Klockerike levata.
Ad laudem Christi, vires et opes posuisri,
Sic cum vixisti, servire Deo studuisti.
Sanctus erat curae Bero propter talia jure
Munera. Petra premit, jus morti Christus ademit,
Quorum Lector eris memor, huic nam commorieris.
(Angående översättning av dessa verser hänvisas till ovan meddelade översärtningar
av gravskrifterna över Klockrike-prästen och domprosten.)

Uppgiften om att Björn valts till domprosr i Linköping samt de tre
sista raderna av epitafiet tillkomma alltså rätreligen domprosten med
detta namn; det övriga har däremot tillämpning på lokalhelgonet i
Klockrike.

II.

SANKTA RAGNHILD AV TÄLJE.
De äldsta daterbara källor, som nämna den heliga fru Ragnhild av
tillhöra 1400-talet. I en handskrift av Prosaiska krönihan8, som

Tå1je7,

'södertälje.(urspr._Tälje, fornsv. Jälghja, tro1. >skärning>, besläktat med tälja). s.,
till Norrtäljes stadsbli'r.ande 7622 kal[a.d,es Tälje, framträä.. förrt vid slutet av lj00talet som stadssamhälle men omtalas redan på 1000-talet såsom en för saÅfärdseln be-

som

orr. (J. Carlsson i Sz,. afpsligsbok.)
"-Utgiven av_ Kiemmin g i småstychen på fornsaenska,
^
återfinnes på sid. Zft.
tydslsefull
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ingår

i

den s.

k. fru

Märetas bok eller Verelianus

(frän 1457) har till-

fogats fiiljande notis om konung Inge den yngre (>inge konung philpus
brodher>): >han atte drötning ragnildh som nw haldz helgh j telgiä>.
Och i Lilla rimkrönikan, som helt bygger på Prosaiska krönikan och vari
dennas monarker uppträda och själva berätta sin levnadssagae, säger
samme konung Inge:
.i telghe ragnild min hustru ligger
jak tror hon mik nad aff gudi tigger.

Ericus Olai (död 1486) lämnar i sin Cbronica regni gotborutTt. sarnma
upplysning: Denne Inge var gift med den heliga Ragnhild, vars reliker
finnas i Tälje, och deras dotter var drottning Kristina, Erik den heliges
gemå1.10 I den uppräkning av Sveriges heliga män och kvinnor, som ingär i Prologus in laudern Suecie, den på 1520-talet skrivna inledningen till
Erikskrönikan, nämnes även >>aff Telie ffrw Ragnil, som ey nw hellig är
mynne>,11 Jacob Ziegler, den tyske humanisten, som på 1J20-talet gjorde
bekantskap med de nordiska kyrkomännen i Rom, bl. a. Johannes Magnus,
och på grundval av deras upplysningar utarbetade sin Scbondia (tryckt
1132), säger om Telge, att denna stad är gravplatsen för den heliga
Ragnhild, Sveriges drottning. Johannes Magnus själv försummar ej att
i sin Gothorunt saeonnm.qu,e bistoria (Ba;sel 1558) omnämna konung
Inges fromma gemål Ragnhild, vars reliker ännu vördas av Tälje stads
invånare.le Ragnhild är ej heller bortglömd av Johannes Vastovius i hans
Yitis aquilonia (tryckt i Köln 1623), en samling av levnadsskildringar
över nordiska helgon. Vi citera här Vastovii >Ragnhildslegend> i Henrik
Alms översättning:
S. RAGNHILD DROTTNING

Ingick

i härligheten Kristi år 1120.

Den heliga Ragnhild var från barndomen uppfostrad i gudsfruktan och själens renhet.
Hon blev förmäld med Inge, den fjärde konungen. Hon späkte sitt kött med fastor och
vakor och övade siälen med böner och begrundan av de himmelska tingen, så att hon
skulle kunna föra ett änglalikt liv på jorden. I sanning, hon var en nitisk moder för de
fattiga och för Guds tjä,ntte. Ingen omsorg var för henne viktigare än att bispringa de
behövande, att gynna munkarna, att pryda kyrkor och kapell och att utbreda tro och
fromhet i sitt hertadömes byar och städer så långt som möjligt åt alla håll. Till dessas
hjälp övade hon sig oavlåtligt i kristliga kärlekstjänster under hela sitt liv, tills hon nedbruten av ålderdom flyttade till den himmelska glädien. Flennes heliga kropp lades i
Tälje och vördas ända in i våra dagar av alle dc fromma inbyggarna på grund av de ofta
upprepade undergärningarna.
n

Efter handskriften

given

i

i fru l{äretas bok är Lilla rimkrönikan av Klernming

SzezsÄc m.edeltidens

rimkrötikor, del

'o Script. rer. silec. II: 1, sid. 41.
" St,enska nedeltideus rim.krönikor,

" Lib. 18, crp. 14.

ur-

7.

I (1S6t), sid. tS+ f.
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Vi ha ännu ej nämnt den utförligaste och intressantaste urkunden om
Ragnhild: inskriften på hennes epitafium i Tä|1e. S.iälva epitafiet är
längesedan försvunnet, men en avskrift
i sin tur kopierad efter en
- bevarad i Peringskiölds handförkommen senmedeltida avskrift
finnes
(sign. Fh 6 i Kungl. bibl.).
skriftssamling l\Lontmtenta Su.d.ermannia
Ovanför den hos Peringskiöld bevarade avskriften är antecknat: >descripta ex vetusta membrana pergamena, addita ad calcem Sermonum
Quadragesimalium Thomasini de Ferraria>. Originalavskriften, etr gammalt pergament, har alltså varit fäst baktill på en predikosamling av
Thomasinus fränFerrara, Serntones Quadrageslmales, tryckt i Köln 1474.
Erik Benzelius återfann pä 1690-talet den medeltida originalavskriften i
Strängnäs' domkyrkobibliotek. Han har avtryckt den i den av honom
utgivna och kommenterade upplagan av Vastovii Vitis aquilon.ia av är
1708, Men sedan tycks den, som sagt, ha'gått {örlorad.13
Vi återgiva nu hela gravskriften, först den latinska texten, dårefter
den av Henrik Alm verkställda översättningen.
De sancta Ragnilcle in Thelgis efithafbiunt..
Sweuorum domina Ragnildis flos sine spina
regni regina pergens pedes it peregrina
Roman Iherusalem firmans sibi spem venialem
ferre triumphalem tytlo crucis et socialem

lir x1*tä::lr.*'ii:'::

t''

-

De sancta Ragnilde que jacet in Thelgis multa miracula choruscarunt. Nam dum peregrinaretur ad Romam et ad Iherusalem inscidit in latrones, qui eam spoliaverunt et nudam
reliquerunt sed per angelum Dej missa est ei celitus tunica mirabilirer contexta. Item de
eadem sancta sic invenitur schriptum, quod erat'conjunx regis Ingonis qui fuit regno
multum utilis postee expulsus. Item ista sancta fuit Halsteni regis filia, unde versus.
Femina magnifica Ragnildhis sancta pudica
prudens, munifica, regis celestis amica

L:i!::",:äi"

#:r ;ru?äi:::'"'

Romam Iherusalem mirentur spiritualem
pro salvatore flagrans crucis ejus amore

"r:lii:*j

^:rxå"11'*;1"'',

que simul oldan Halsteni filia quondam
plurima post opera virtutum gaudia vera
intrans salvifera fruitur dulcedine mera

'" Henrik Allr': Drottning Ragnhild ocb hennes grauskrift i Tälje. l9lt. Ur
skrift är här såväl själva gravskriften som dess översättning citerad.

denna
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#*.*,',,"'#**:r':'"*
Om clen heliga Ragnhilds grat,skrif t i Tälja.
Ragnhild, svears härskarinna, ett blomster uran törne.
en drottning för ert rike går hon ur på pilgrimsfärd
till Rom och Jerusalem för att säkra sig ett nådefullt hopp och
för att bära korsets segerr;ka och för alla gemensamma hederstecken,
Hon vill förvärva åt sig genom förtjänster Helerias" nåderika segerkrans.
O fromma fru, Täljebornas skyddshelgon,
utbed åt oss Kristi goda, himmelska gåvor.
som vilar i Tälje, ha framglänst en mängd undergärningar. Så
bland annat: under det hon vallfärdade till Rom och Jerusalem råkade hon ut för rövare,
som avklädde henne och lämnade henne naken, men genom Guds änglar sändes henne en
himmelsk klädnad av underbar vävnad. Om samma helgon är även så skrivet, att hon
'r'ar gemål åt konung Inge, som förde ett mycket nyttigt regemenre men sedermera blev
fördriven. Den heliga kvinnen var också konung Halstens dotter, därav versen:

Av den heliga Ragnhild,

Ragnhild, den härliga, heliga, ärbara,
fromma och givmilda kvinnan, den himmelske konungens vän.
För att hon må skåda heliga platser giver hon sig ut på vandring, dock ej såsom Dina.'"
Sveriges frejdade drottning drager ut på pilgrimsfärd
till Rom och Jerusalem. Seklen må förundras
över en sådan i rang kunglig andlig kvinna.
FIon som brinnande för Frälsaren och av kärlek till hans kors
färdas över haven efter Helenas föredöme, glad över mödan.
Hon grundade templet i Tälie, vilket hon både byggde,
gjorde rikt på penningar och smyckade med skänker,
hon som var en Olde Halstans dotter.
Efter talrika fromma gärningar inträder hon i den sanna glädjen
och njuter en livgivande oblandad ljuvlighet.
Hon, som driven av sina fromma anhängare genom böner och åkallan
bispringer de sjuka vare sig de äro nära eller fjärran.
Du himmelska fru, prydd med livets krona,
du hulda beskyddarinna, må du forhl:ilpa oss till det högsta goda!

Det mellanliggande prosapartiet, vilket innehåller uppgifter, som äro
för de rimmade delarna, har enligt Alm författats av den som vid
medeltidens slut avskrev grayskriften. Det är också möjligt, tillfogar
Alm, att det första versparrier har f.öretråde i ålder framför det senare.
F. ö. är epitafiets ålder svår att bedöma, enär endasr en avskrift är bevaokända

rad och icke själva monumentet. Verserna äro avfattade på rimmad hexatn

: ke.isar Konsrxntins moder, som återfann det heliga
: patriarken Jakobs dotter. Se I Mos. kap. 34,

Helena

'o Dina

korser.
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meter med tvåstaviga rimslut i strofens mitt och slut, s. k. leoninsk vers,
vilken var vanlig under hela medeltiden.
Det är värt art lägga märke
till, att medan alla andra kallor uppge konung
Inge d. y. som Ragnhilds
gemåI, synes det ovan citerade prosapartiet avse Inge den äldre (denne
konung blev ju fördriven av den hedniske Blotsven). Att Ragnhild, som
prosapartiet uppger, skulle på samma gång ha varit dotter till konung

Flalsten (Stenkilsson) och gemål

till konung Inge (det må nu

vara

Inge d. ä. eller Inge d. y.) år otänkbart. Om hon varit konung Halstens
dotter, så har hon ju även varit brorsdotter till Inge d. ä. och syster till
Inge d. y. och kan således icke ha varit gift med någon av dessa konungar.
Det må även anmärkas, atr inga äldre medeltida kellor känna till någon svensk drottning med namnet Ragnhild. Frånsett epitafiet, som tills
vidare är odaterbart, går ingen av de källor, som nämner Ragnhilds namn,
längre tillbaka i tiden än till mitten av 1400-talet. Vem den heliga Ragnhild av Tälje varit och när hon levat är alltså höljt i dunkel.
I likhet med de andn i denna uppsats behandlade helgonen har Ragnhild varit strängt lokalbunden och aldrig kommit in i liturgien. FIon har
knappast åtnjutit helgonkult utanför Talje.16
Ragnhildsminnet i Södertälje överlevde emellertid reformationen. På

1600-talet blev helgonet upptager i stadens sigill. >Det äldsta kända
sigillet för staden Södertälje finnes under pergamentbrev av den 3 mars
1386 och visar en bild av S:t Olof. Nästa sigill, som ar antrifr.at., år
från 1 569 och har en helt annan karaktär än det föregående. Bilden visar
nämligen Jungfru Maria med barnet. Så småningom tillades de för Madonnan vanliga attributen, nämligen en månskära under fötterna och
en bilden omgivande krans av solstrålar. På detta sätt framställd förekommer Jungfru Maria i stadens sigill under riksdagshandlingar frän är
1590 och framät.rr17 Alltsedan är 1628 har denna framställning ändrars
darhän att Jungfru Maria med barnet ersatts av en kvinnlig figur, vil16
Den S:ta Ragnhild, efrer vilken Söderköpings berömda halsokalla blivit uppkallad,
har nog ursprungligen ingenting att göra med S:ta Ragnhild av Tålje, låt vari-att årskilliga topografiska författare anserc dem vara ett och samma helgon. Om Ragnhild i
Söderköping berättar lokeltraditionen, att hon var en kysk och oskyldig jungfru, vilken
blev orättvist beskylld för :rtt ha varit jätten Ramunders frilla och domd att avrä6as.
På avrättsplatsen åkalladc hon emellertid Guds hjälp, varvid en källa genast vällde fram
ur marken med ett så våldsamt vattenflöde, att den hotade att dränka hela staden. Genom
folkets ångerfulla böner hejdades vattenflödet, men själva källan blev kvar på samma
plats, och den bär sedan dess namnet S:ta Ragnhilds källa. Se M. S. SöderJten: Dc
Suclercopia,7736-43,s.9 fr.; Ridderstad: östergötlan.il III, sid. 67 fr.; Adelbert
F. Gothusz Söderköfings minne, sid. 37 ft.; sign. Henry i Aftontidningen u/, 1942:
St Ragnbilds aatten. i dricksglas ocb bailkar. Ragnhildskällan i Rångedala i Västergötland
har väl ej heller den något att skaffa med Södertälje-helgonet. (Se Rudberg iYester-

götlands f ornminneslören.ittgs tidskr., h. 6/7, 1893, sid. t.)
tt Fleetwood: St,enska stadsuapen metl belgonbild eller helgonemblem (Cretlo
1941: 32 fr,).
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1. Södertäljes nutida vapen
med S:ta Ragnhilds bild

2. Övcr-Selö kyrka (S:ta Uh'hilds
Södermanland.

+
I

3. Ruinen av Karls l<yrka (S:t Karlungs l<yrka), Uppland.

rf

iryrl<a),

4. S:t Karlungs benkista. (Till höger dct lilla silverskrin, som
stått inuti kistan, samt dcn reiik, som fiirvarats i silverskrinct.)
Teckning av J. H.

Rhez-elir.rs.

5. S:t Romfar. Oljernålning i Romfartuna kyrka,
(Mats Ämark foto.)

Väscrr.ranland.

Y
Sanht Bjarn aa Klochrike ocb andra loknlbelgon
ken med båda sina händer håller ett kors framför bröstet. På ömse sidor
om bilden stå bokstäverna S och R. Sigillbilden föreställer sålunda S.

Ragnhild. Troligen har Vastovii är 1623 utkomna arbete föranlett denna
ändring av sigillet, påpekar Alm.18 Vastovius hade ju upptagit Södertälje-helgonet i sin krönika, och lokalpatriotismen i staden hade blivit
På senaste tid har en viss förändring företagits i sigillet,
väckt till liv.
i det att månskäran och mandorlan, som ju äro Jungfru Marias attribut
och ej passa för Ragnhild, borttagits. Den 2i jan. Ig3S fastställdes genom beslut av Kungl. Mai:t Södertäljes vapen sålunda: >I blått fält en
bild av S:ta Ragnhild med kladnad av silver, krona, gloria och stav aY
guld samt ett rött, grekiskt kors på bröstet.>le
S:ta Ragnhilds reliker förvarades under långa tider i Södertälje kyrka.
I Rannsakningar orn antikuiteter i. Söderrnanland rceZ-86 heter det:
>Efiterskrefne Monumenter finnas wedh Suder Tellie. 1) S. Ragnil konung Inges dhen 4:des av dhet Nampnet dråttning, hwilken Vthi Söder
Tellie kyrckio ähr begraffuen och ähnnu i dagh finnes been här sammastäde/s/ förwaradhe efiterkommandom för et gammalt monument
hwilken och hafiuer kyrckian opbyggia låtet, Asimo af hwilka kyrckian
hafiuer och sitt Nampn bekommit, S. Ragnills kyrckio.>2o Ännu 1830
års inventarium omtalar Ragnhildsrelikerna' Troligen ha de förintats vid
kyrkobranden år 1 881.21
Södertälje kyrka har alltsedan 1600-talet officiellt kallats S:ta Ragnhilds kyrka. Ragnhild har även fått en källa uppkallad efter sig. Denna
källa ligger i stadens närhet, vid lägenheten Brunnsäng, meddelar Skoglar
Västfelt &r 1870.22

III.

SANKTA ULVHILD.
Selaön i Mälaren är kyrkligt sett indelad i två socknar: över-Selö och
Ytter-Selö. Båda ha ursprungligen burit andra namn än de nuvarande.
in Syla> eller >Tuna in
Ytter-Selö kallas i medeltida urkunder

'>Tuna

A I m, a. a. sid. 9.
'"
ln Fleetwood, a. a. sid. le f. Nils Ludvig Rasmusson har i uppsatsen >>Svenska
stadsvapen med helgonbilder förr och nu> (Fornuännen 1942) skaryt kritiserat Kungl.
Maj:ts beslut angående Södertäljes vapen. Enligt Rasmusson hade stadens äldsta sigill, S:t
Olovs bild, bort återupptagas; S:ta Ragnhild är, anser han, historiskt sett en dimbild och
ikonografiskt alldeles okänd från medeltiden.
* Sörnl|ndska handlingar, 5, 19t8, sid,, zl.
å Alm,
a. a. sid. 10.
" \[ästf elt; Södertelge ocb dess omgifnin.gar, 1870, sid.30,
t3

-

4q861

Credo. z5 : e ärg. Dec. 1944
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Sila>, d. v. s. Tuna på Selaön; över-Selö kyrka och socken har hetat
Ulvhildakyrka. I åtskilliga medeltidsdokument möter oss namnet
\fluildaekyrkia, Vluildaekirkia, Vlwilla sokn, o. s. v. Bland brevens utfirdare märkas ärkebiskopen, biskopen, domprosten och domkapitlet i
Strängnäs samt kyroherden i socknen. Namnet är alltså fullt officiellt.
Några gånger kallas socknen och kyrkan uttryckligen den beliga Ulvhilds (sancte Uluildis ecclesia, sancta Vluilda sokn), nämligen i brev
av s/s 1332,8/2 1366,2r/s 1408,14/8 1409,2t/a 1413 och 20/r 14L5.23
Med tiden blir dock namnet över-Selö alltmera vanligt.
Vem den heliga Ulvhild var veta vi icke. Toni Schmid, som fäst uppmärksamheten på detta helgon2a, gisar på konung Sverker d. ä:s gemål
Ulvhild, men har ej lyckats prestera tillfyllestgörande bevis härför. Det
enda vi veta, år att allmogen på Selaön ansett Ulvhild helig och uppkallat
sin kyrka efter henne (analogien med Botvidakyrka, uppkallad efter
S:t Botvid, och Karlungskyrka, uppkallad efter S:t Karlung, är jw
uppenbar).

IV.

SANKT KARLUNG

I

ROSLAGEN.'5

Om man följer landsvägen från Norrtälje till Grisslehamn genom det
vackra och minnesrika Roslagen, passerar man Karlskyrka kyrkoruin (för
korthetens skull vanligen benämnd Karl), belägen i socknen Söderby-Karl.
Denna socken har, som namnet antyder, fordom bestått av två socknar,
Söderby och Karlskyrka, som vardera haft sin kyrka men som 1796 sammanslogos till en enda församling, Söderby-Karl. Söderby kyrka blev då
den nybildade församlingens kyrka, under det att Karlskyrka medeltids-

tempel fick fOrfalla och till slut raserades.
konserverades under Riksantikvarieämbetets

Av ruinen, som 1934-3J

tillsyn, kan man dock få
en rätt god föreställning om kyrkans ursprungliga plan och utseende.
Kyrkan var sannolikt byggd på 1100-talet; som så många andra upplandskyrkor från äldre medeltid var den uppförd av gråsten, bestod av
ett rektangulärt långhus samt ett smalare kor med rak östvägg och var
invändigt försedd med kryssvalv. Vid den senaste restaureringen upp'" Dipl. srec. 2634, 263t, 2889, 2910,39t4,4083,4469,48 J9. Sv. Riksarchivets per- nr 1000, lllo, 1737,
gamentsbref 209, 381, 664, 689, 690. * Stt. dipl, fr. o. m. år 1401
203t,248t.

'*
*

Sc

h lr,id,z Sueriges kristnande, sid. 1s2 ff.

Detta avsnitt utgör en bearbetning av en uppsats med samma titel i Hemmet ocb
helgedomen nr l4-1 i 1942, vantt här några smärre felaktigheter ha rättats.
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täcktes grundmurar till en tornbyggnad på västra gaveln. Kyrkan har
även haft ett vapenhus vid södra väggen och en sakristia på den nor.ra.
Anmärkningsvärd är den källa, som är belägen inuti själva kyrkan.
Karlskyrka eller, som det ursprungligen och riktiga namnet lyder,
Karlungskyrka, var fordom medelpunkt för åkallandet av ett upplandskr
lokalhelgon, Sankt Karlung i Roden (Roden:Roslagen), efter vilken
kyrkan och socknen anses ha fått sitt namn. >Kadungskirkia> nämnes
första gången den 4 nov. 1287, i Sven Sunessons testameflte ay fastigheter, penningar och lösören till kloster och kyrkor.26 I ett köpebrev
trän 1339 nämnes >parochia karlungx kirkia>2? och i ett brev frän 1463
>sancte Karlwngskirkia sokn,>.28 Karlungs-kulten torde alltså ha existerat redan på 1200-talet, då Karlungskyrka först nämnes, men tydligen
har helgonet under större delen av medeltiden spelat en rätt undanskymd
roll. Från 1!00-talets btirjan ha vi emellertid två intressanta dokument
om åkallan av S:t Karlung och vallfard till hans kyrka.
År 1102, mitt under det då pågående danska kriget, blev riksmarsken
Svante Nilsson Sture svårt sjuk. Under sin sjukdom besöktes han av sin
vän, riksrådet Sten Kristersson Oxenstierna. Kort dårefter skriver herr
Sten ett brev till marsken, vari han berättar, att hans hustru, fru Kristina,
blivit mycket bedrövad över att höra att marsken var så sjuk. FIon
hade velat bistå honom och hade darför kastat lott om 30 helgon (det
var nämligen tidens sed, att då man råkat i någon sjukdom eller svårighet
draga lott om vilket helgon man skulle bedja, offra och vallfärda till
för att bli hjälpt ur sin nöd). Lotten hade tre gånger fallit på >sancte
Karlungh i Rodhen>. Alltså råder nu herr Sten den sjuke att beakta
denna himmelska anvisning och göra ett löfte och offra till >then helge
herre sancte Karlungh, ath han werdugas til ath offuersee edher store
skiugdom och Gudhz medhielp vendhe thet i en bethre maathe>>.
Marsken följde rådet och bestämde sig för en vallferd till S:r Karlungs kyrka. Men han lät sin kusin och trofasta vän, Birgitta Tordsdotter Bonde, i hans ställe göra vallfärden. På hösten 1i02 reste hon som
pilgrim till Karlungskyrka för sin frändes räkning. I ett brev av den
27 nov. samma år skriver fru Birgitta till marsken: >Iac for til sancte
Karlungh, som tw visthe for tigh loffwad var.r2e
Att herr Stens maka kommit på den tanken att anlita detta helgons
hjälp kan möjligen, anser Gottfrid Carlsson, hänga ihop med att' Oxen-

* Dipl. suec, 949.
"s Dipl. suec. 34J7.

Pergamentbrev 27 dec. 1463 i Riksarkivet.
Båda breven förvaras i danska riksarkivet och cireras här efter Gottfrid
C arlss o n s uppsats >Anteckningar om ett par svenska helgon, 2. Sankt Karlung i Roden>

'

(i Kyrkohistorisk

årsskrlt'

t tstl).
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i Uppland och att hon sålunda på denna
väg kommit att höra talas om helgonet i Karlungskyrka.so
Drygt ett sekel efter reformationens införande levde bondehelgonets
kult kvar i Karlungskyrka. Man vallfärdade fortfarand,e till kyrkan och
åkallade helgonets hjälp mot allehanda sjukdomar, och platsens båda heliga källor, den ena inuti själva kyrkan, den andra, >Karlskälla>, belägen
ett litet stycke norr om kyrkan, höllos fortfarande i vördnad. Det
lutherska prästerskapet ivrade mer eller mindre kraftigt mot detta
några präster synas ha velat bekämpa och utrota denna rest arr medeltida
fromhet, andra äter visade sig mera överseende. 163l besökte den antikvariske forskaren Jonas Rhezelius kyrkan. Han ritade av S:t Karlungs skrin,
en snidad eksom ännu förvarades där; det var ett >>rekonditorium>
- ett litet silvaruti förvarades
kista för hans relikers kringförands3l
verskrin, som innehöll en enda benknota. Karlungs andra kvarlevor hade
av en präst, herr Per, blivit nedgrävda pä kyrkogården. Rhezelius nämner både källan under kyrkogolvet och offerkällan utanför kyrkan; på
tal om den senare berättar han, att en präst, herr Jöns, låtit borttaga den
skopa, som varit fastkedjad vid en ekstock bredvid källan, delvis igenfyllt källan och troligen även rövat penningar darifrån. Bönderna betygade för Rhezelius S:t Karlungs stora makt. att, hjälpa. Alla, som vallfärd,at. till kyrkan och källan hade blivit hulpna ur sin nöd: >hafua the
och haft Jårnfängzle på sigh då hafuer thet fallit af dem>' Ja, samme
herr Per, som undanskafrade relikerna skall endå haft sådan tilltro till
deras undergörande förmåga, att han bestrukit sina ögon med det silke,
vari de varit insvepta.32
l64L gjorde så den nitiske ärkebiskopen Laurentius Paulinus Gothus
visitation i Karlskyrka. FIan fann i denna avsides belägna Upplandssocken
betänkliga spår av katolska kyrkobruk. >Fram i högkoret stod under
Mariae beläte så skrifvet: Help Maria! Bak i kyrkan var en srygg brunn,
murad med gråsten, midt i qvinnfolksbänkarna, med en famns djupt
vatten och gamla bräder ö{vertäckt. Utanför kyrkan var en kalla, hvilken kallades Karls källa, i hvilken mycken vidskepelse brukas. Somliga
ofira dit penningar, och somliga taga där vatten' hållandes det vara godt
I Karls kyrka var ock ett skrin, uti hvilket en
för allt ondt.
mans ben, benämnd Karlung, lågo, hvilka de för afgud dyrkat hafva'>>
Ärkebiskopen fick även höra, att >den afguden Karlung> ännu firades
stiernasläkten ägde flera gods

* Carlsson, a. a. sid. 34J.
t Med ledning av teckningen har denna ekkista daterats till 12O0-talets slut eller 1300talets början. Carlsson, a. a. sid. 344.
" I. H. Kbezelii MonumentaUPlanilica. Reseanteckningar från ären 1635,1636, 1638.
IJtg. #. C. M. Stenbock. 191t-1917. Sid. 38 f.
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på sin särskilda festdag en gång om året. Han blev upprörd över allt
detta papisteri och tadlade i skarpa ordalag ortens kyrkoherde för att
denne så länge tolererat det samt befallde, att Karlungs ben skulle brännas.33 Vart själva helgonskrinet sedan tog vägen är okänt. Troligen har
det i likhet med så många andra katolska dyrgripar blivit nedsmält av
någon guldsmed och förvandlat i klingande mynt.
Rhezelius upptecknade vid sitt besök på orten även S:t Karlungs Iegend, sådan den då levde på folkets läppar. >Relat. om S. Kalun. Hafuer
han bodt i Kalöstby3a, där blefuen död, sedan hafua the welat bäran til
Söderby Kyrka at begrafuas, då stanade lyket, der Kaluns Kella nu är,
huilken då opsprang, då måste dhe föran tilbaka til estuna, och stannade
åter wid Cappalet, där nu kars kyrka står, där måste dhe då begrafuan,
sedan hafua Folket begyndt at ofr.ra till bet' Kyrka och henne sedan opbygga laate och kallade henne effter hans nampn. Någon tyd dtu efrter
grafdes opp hans been och lades i för"' ekekista til en helgedom, och
hafuer så denne kyrka och kellan fordom waret mycket dyrkade och tilloffrade.uss Paulinus säger sig endast ha hört, att Karlung skulle ha
grundlagt kyrkan.36 Elias Hellman, komminister i Sollefteå, berättar i
sin L72) författade relation om Edsbro och Söderby socknars antikviteter, att Sankt Karl varit en >regularis eller canonic> i Söderby, där han
,haft ett clösteru, den senare Karlskyrka. >Och enär som S. Karls lik
skulle föras till huvudkyrkan Söderby, och de komne voro halvvägs, stantes med liket, och hästarne stodo i vitt skum; men när de vände om tillbaka, gick det fort, och på samma rum liket stante utbrast i hast en källa,
som ännu kallas Karls källa, havandes ljuvligt friskt vatten.>3? Sägnen
berättades av gammalt folk i trakten ännu på 1800-talet, uppger Nils
Ahnlund. >Byggmästaren, som byggde Karlskyrka, rådde om Karlösa
gård och bodde där. När han skulle dö, förordnade han, att han skulle
begravas i Karlskyrka, som han själv byggt; men hans anhöriga ansågo
Söderby kyrka vara förnämligare och ville föra honom dit. Men när de
kommit till källan på Galltorpsskogen, började den flöda så starkt, att
likfAljet måste vända om och begrava den döde i Karlskyrka. Andra säga,
att likföljet ämnat sig till Estuna, grannkyrkan i söder, men icke kunnat komma fOrbi Karlskyrka, utan tvungits stanna där. Det är, med
oväsentliga avvikelser, samma legend, som socknemännen berättade för

* Lutrdström: Laarentius Paulinas
* d.
v. s. Karlösa bv.
* Rhezelius,
3s f.
t Lundström,a.a.i.a.sid.
sid. 69.
o

Golhus,III, 1898, sid. 6p f.

Dentta relation, som förvaras bland G, O. Hyltin-Cavallius'Satnlingar al
folksägner ikungl. bibl., är här citerad efter Ahnlun d; Oljoberget och Ladugårdsgörde, 1924, sid. 81.
saenska
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och som oförändrad återvänder vid de antikvariska under-

sökningarna på Karl XI:s tid.>38
Karlungs-legenden år ja föga märklig: den är endast en varianr av
den vitt spridda sägnen om likkistan, som blir så tung, att bärarna måste
sätta ned den och jorda liket på platsen. Andra varianrer av denna sägen ha vi på skandinavisk mark påträffat i legenderna om det skåruka
helgonet S:t Arvid eller S:t Arild och den själländska S:ta F{elena av
Tisvilde samt i legenden om S:t Eskil, Södermanlands apostel. Källan,
som bryter fram på den plats, där man sätter ned liket, har också en motsvarighet i otaliga andra legender: om S:ta Magnhild av Fulltofta, S:ta
Flelena av Tisvilde, S:t Knut Lavard, S:ta Helena av Skövde, S:t Botvid,
den norske konungen östen (dräpt ll57 och vördad som helgon i Bohuslän) m. fl. Mera än denna i så många upplagor förekommande berättelse om helgonets jordafärd samt uppgiften, att S:t Karlung i livstiden
själv byggt den kyrka, som sedan kom att bära hans namn (en uppgift,
som väl ej kan förkastas men naturligtvis ingalunda bevisas) visste folktraditionen på 1600-talet icke att. f.örtålja om S:r Karlung; helgonets liv
och dod hade vid denna tid höljts i fullständig glömska. Vad den nyare
forskningen ansett om Karlungs person grundar sig på rena gissningar,
Gottfrid Carlsson vill i I(arlung se >>en martyr från kristendomens kampskede> liksom S:t Botvid.se Nils Ahnlund bygger på grundval av arkeologiska vittnesbörd om fornborgar i trakten och historiens och folktraditionens vittnesbörd om strandhugg och plundringar av estniska rövarskaror på Roslagens kuster (samt egendomligt nog även på det faktum,
att Karlskyrka f.irat kyrkmässa Mikaelidagen, festdagen for de kristna
stridsmännens skyddsherre) upp en skicklig, men alldeles obevisbar teori,
att Kadung skulle ha varit en hövding, som vid ett estniskt rövaranfall
mot Roslagens kust ställt sig i spetsen för ett allmogeuppbåd, funnit sin
bane i striden mot inkräktarna (kanske rentav i själva kyrkan) och sedan vördats för sin tappr^ död.40

v.

SANKT ROMFAR
Vid landsvägen mellan Sala och Västerås ligger Romfaftuna kyrka,
jämte Munktorps den ståtligaste och minnesrikaste av Västmanlands lands* Ahnlund,
o Carlsson,
- Ahtrlund,
t94
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a. a. sid. 84 ff.
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kyrkor. Kyrkan

?

a

berättas vara byggd av en S:t Romfar, efter vilken kyrkan och socknen sedan fått namn. Legenden om Romfar är återgiven i
Olof Graus Beskrifning öfuer Västmanland.ar;
>Af en Romfar eller Romfarare skal denna sockn fådt sit namn Romfartuna eller Romfärdtuna. Sägen är, att den, som lagt första grunden
til Kyrkan i socknen, skal, sedan bygnaden warit påbegynd, icke haft
medel at fullborda henne, utan då penningar dertil börjats fela, resr omkring at insamla medel och under samma resa kommit fram ända til Rom,
utaf hwilken Peligrims ferd han sedan blifwit kallad Romfarare eller
Romfar: och derpå när han återkommit, skal han fullbordat den påbegyndta Kyrko-byggnaden, hwaraf Kyrkan, sedan hon således blifwit
fardig, skal fådt sit namn Romfartuna eller Romfärdtuna. Det berättas
äfwen, at denne så kallade Romfar skal sedermera blifwit oskyldigt halshuggen på det rummet, hwarest den förr nämnda Romfars källan är belägen, wäster norr ifrån Kyrkan och Prästegården, samt at han derefter
blifwit begrafwen uti en hög, som härintil nu i dag finnes på wäster
norra Prästegårds ängen: Om detta dråpet är äfwen denna berättelse, at
straxr efter som Kyrkan blef färdig, skal Mässe-kalken, som der wid
Kyrkan redan funnits, blifwit bortstulen, och emedan Romfar och hans
följeslagare i det samma ärnat sig resa härifrån, så hafwa de blifwit för
samma stöld misstänckte, hwaruppå Romfar, enär han härom blifwit
tilspord, skal derpå sjelf fäldt den domen, at i hwilkens wäskor samme
Mässe-kalk finnes, den skulle utan skonsmål dOdas wid närmaste träd:
När då en af de andra funnit sig wara dertil skyldig, skal den samme
skaffat Kalken ifrån sig ibland Romfars saker, och då han der blef funnen, skal Romfar blifwit af menigheten dödad; hwarefter på samma rum,
källan upsprungit.>
Berättelsen om den stulna kalken och dess återfinnande erbjuder en
viss likhet med den kanda berättelsen i 1 Mos. 44, där Josef låter gömma
sin bägare i Benjamins säck. Romfarslegenden är emellertid, framhåller
Natanael Beckmana2, väl tillrättalagd efter nordiska rättsbegrepp: >Romfars mål har behandlats noga efter nordisk rätt. Att under omständigheter sådana som de skildrade inneha en sak var efter gammal nordisk rätt
fullt bevis för stölden. Västgötalagen avklipper kategoriskt all diskussion: 'Då är han tjuven, och förty är han värd att låta sitt liv.' Att någon, som haft kyrksilvret om hand, förgrep sig pä detta, har blivit ordspråk. Upplandslagen behandlar fynd 'närmast efter tjuvnad', ty ofta

*

Gra u: Beskrilning öluer'l(östmanland. 17t4. Ny uppl. t904, sid, 210 f.
I
urkunder nämnes Romfartuna socken tidigast är l32J (Dipl. suec, 2498). uppsatsen Till belysning av helgonkulten i Norden (Kyrhohistorisk årsskrilt

bevarade

'I
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hitta tjuvar så, som klockaren hittade kalken. Ett justitiemord av den
art, som traditionen förutsätter, var alltså ganska sannolikt, men om
den dömde verkligen varit oskyldig och hans oskuld snart blivit klar,
om han vidare haft del i kyrkans dllkomsr, så måste morder förefalla
upprörande. Lätt kunde då den av oss ovan behandlade uppfattningena3
framkalla tron på att den dräpte blivit helig.>
Den s. k. Romfars källa, som säges ha uppvällt på det ställe, där den
helige mannen blev avlivad, är, som Grau skriver, belägen strax norr
om prästgården. Den likaledes av Grau omnämnda >Romfars hög> är
belägen i prästgårdens Västeräng. >Hurvida den dock är någon gravhög,
synes tämligen tvivelaktigt>>, heter det i Hofbergs beskrivning över socknens fornlämningar och minnesmärken.aa
Inuti Romfartuna kyrka hänger på norra långväggen en på trä målad tavla, föreställande en man i pilgrimsdräkt. En över bildens huvud
löpande språkremsa upplyser, att det är >Sanctus Romfar>. Hofberg
förmodar, att tavlan är kopia av äldre målning, det förlorade originalet
har väl i så fall stammat från medeltidens slut'
S:t Romfar har kanske inte varit det enda av Romfartuna sockens
helgon. I kyrkan förvaras en medeltida gravsten, på vilken är avbildad
en kvinna med utslaget hår och hopknäppta händer; den latinska inskriften lyder i översättning: >LJnder denna sten vilar en jungfru vid namn
Margareta, som grymt mördades nära Ansta gård, varest nu ett träkapell
finnes uppbyggt. 1t07.> Grau återger folkraditionen om denna jungfru
sålunda: >Hon har som säjes, då hon gådt ock kördt i åker wid Äsbyn
eller inåt Ansta, blifwit af en elak menniska öfwerfallen, som först welat
anmoda henne til otuckts bedrifwande med sig; men som han derutinnan
ingen ting kunnat winna hwarken med låck eller påck, så har bofwens
kärlek förwandlats i grymhet och hon igenom flyckten undan för honom
sökt förswara sin ära, til des hon fallit död neder icke långt ifrån Ansta.>
Att ett kapell rests på den plats, där Margareta ljutit döden, g€r anledning förmoda, att hon vördats som en helig kvinna. Den plats, där
kapellet skall ha stått, kallas ännu Kyrkgärdet. Grau beråttar även, att
man noggrant visste utpeka den väg, som Margareta flytt för ogärningsrurnnen, och att de kläder, som hon bar pä sig vid tillfallet, länge förvarades

i

kyrkan.as

, _tt Nåmligen att en mördad person ofta fick helgonrykte och att mördaren ansågs
belastad även med den mördades syndaskuld.
'.' YAstmanlanils f ornminnesförenin.gs fusskrift III (1884), sid. ls, +o f.

bli

* Grau, a. a. sid. 216 ff.; Hof b erg iVöstmanlands
fornminrcesförenings årsskrift
III, sid. 44 fr.; G ardell: Graunonumcnt från Sueriges medeltitl (19t7),I, ;id. 44t.'
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SANKT SVEN AV ARBOGA.

e

Söder om Arboga stad, i Brattbergets bryn, finnas grundmurar efter
en liten rektangulär byggnad, som kallats Helge Svens kapell. Kapellruinen mäter i längd 9 m, i bredd inuti 5,65 mi murarnas tjocklek är
ungefär 1 m. I öster har varit rak korvägg och i väster ingång. Ett
hundratal meter norr om kapellet ligger en offerkälla, benämnd Helge
Svens källa. Efter vattenledningens tillkomst har källan ansetts överflödig
och blivit igenfylld.a6
I det av Jakob Benjamin Lohman (död 1782) författade arbetet Arboga sockens känningaT ingår en beskrivning av den gamla hedniska
offerlunden utanför Arboga, en beskrivning, vilken i sitt ursprungliga
skick skulle härstamma frän en fransiskanermunk, broder Clemet Gilgiusson, vicarius i Arboga pä tl+O-talet. FIär nämnes bl. a.: >then Renlifwnatsmannens Helge Swens K.> (kapell eller kalla?), vilken är belägen i närheten av lunden, och det heter, att de stenar, som funnos i
,offerlunden och som under heden tid varit föremål för vördnad, blevo
,borttagna till Guds, Jungfru Marias och Helge Svens ära.a8 I Arboga
stads tänkeboÅ., som innehåller stadens rådhusrättsprotokoll fr. o. m. mit,ten av 1400-talet, är Helge Svens källa nämnd den 8 oktober l4t9.4s
1612 nåmnes Kapellbacken. Kapellet har hOrt till Strängnäs stift. Det
,har tydligen blivit övergivet och skövlat efter reformationen. Rådhusrättsprotokoll intyga, att under 1600-talet tjuvar hOllo till i ruinen om
nätterna och där gömde sina rov.50 Källan är omnämnd i Isak Simonius'

i Arboga stads häuder. 1936. Sid. lt.
Handskriften av detta arbete, som ännu ej är utgivet i tryck, förvaras i Arboga
landskyrkas arkiv, varifrån den välvilligt ställts till mitt förfogande av prosten Olof
'u Glhttar ocb ströatåg

nt

Björsell.
n"

Originalet till denna beskrivning skall på 1600-talet ha hamnat bland borgmästaren
Daniel Sigurdssons papper, där det upptäckts av stadssekreteraren Daniel Tholerus. Denne
gjo_rde en avskrift och bearbetning till modernare svenska av skriften (i det bifogade förordet uppgav han Clement Gilgiusson som författaren), och av denna har LohÅan, som
alltså ej sett originalet, i sin tur gjort en avskrift, som han inarbetat i sin Arboga sockens
känning (pag. 102 f.). Både originalet och Tholerus' förstahandsavskrift äro-förlorade,
och det är därför svårt att med bestämdhet uttala sig om urkundens påstådda medeltida
proveniens. Att en medeltida svensk ordensman skulle ägna så stort intresse åt gamla

a

hedniska

kultminnen och giva en

såpass

utförlig beskrivning därav, är viil ej aldeles '

otänkbart men väcker i varje fall förvåning. Den möjligheten är ej utesluten, att skriften
i stället är en produl.t av 1600-,talet med dess nyvaknade intresse för nordisk fornkunskap.
- >Jtem_Anno dominj Mcdlix ttesr" maoedagin efirir sancte birgitto dag a rettom
radzstugw dag tha war pedhar i oppoby jnne for warom sitianda råth ok hemlade ok
oplet jngemund smid en gard liggiandis i arbugum swnnan Ana nasr westan baekkin som
löpir fra helge swens kello...> (Arboga stad.s tänkebok, l, l4t1-1472. lJtg. av
Noreen & Vennerström, s. 1f l.)

* G. Bergsrrö mt Arboga krönika. l. 1909. Sid. 80,

196.
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är 1659 utgivna Enconiutn Arbogie; kapellet och källan i Jakob Benjamin Lohmans Arboga känning av är 17J7.
Den helige Sven var enligt sägnen en munk, som blev stenad av ogårningsmän. På den plats, där hans blod flöt, skall kallan ha framsprungit.sl
Till hans minne blev kapellet uppfört. Bergström, Arbogas främste krönikAr i nyare tid, framkastar en gissning, att det kan ha använts till
'själamässor
för personer, som mördats i skogen. En stenlagd väg ledde
från staden ut till kapellet, vilken >enligt sägen tjänat till processioner,
då Helge Svens ben burits till och från staden>. Bergström anför även
foljande folktraditioner, knutna till S:t Svens kapell: >En sägen är, att
guldskrinet, som gömde hans ben, nu ligger gömt i jorden, och att först
'den
kan finna det, som med två vita tvillingkalvar vill plöja utan att
Klockorna i Svens kapell
säga ett ord, tills skrinet blir funnet.
sägas vara nedsänkta i Kambohav strax invid i sydost från kapellet på
andra sidan vägen. Man har flere gånger haft dem uppe i vattenbrynet,
men de ha sjunkit igen. En höna, dragande ett halmlass, har plötsligt
uppenbarat sig för dem, som företagit dessa {örsök. Flönan säges beteckna, att en kvinna varit den, som gömt godset. (S€ H y I t 6 n-C av a I I i u s, Värend' ocb Virdarne. ll. 463.)>
Vid en grävning, som 1892 företogs i ruinen, anträffades flera skelett.
Skeletten ligga i ordnade gravar omkr. I fot under det forna golvet,
stundom något djupare. Då grundstenen i nordöstra hörnet upptogs, befanns det, att i murbruket därunder en orm blivit inmurad.sz Det var
ju fordom brukligt att, dä man uppförde en kyrka, inmura ett djur i
muren; ett sådant byggoffer kallades kyrkogri'n.
Tryggue Lundön.

u'Loh man: Arboga känning. 1737. Sid. t6 fr.
ut Bergström, a. a, sid. 12, 80 I,797.
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JOHANNES JORGENSENS BIRGITTABOK.
EN FRAGMENTARISK PRESENTATION AV ANDRA DELEN.I

"Qå befann Birgitta sig åter i Stralsund som för ätta är sedan, den gång
J då Ulv och hon tillsammans drogo till Compostella! Men nu satt hon
allena i sin kammare i det tyska härbärget, herr IJlv Gudmarssons änka,
före detta frun till Ulvåsa, nu en fattig pilgrim bland fattiga pilgrimer
på väg till apostlarnas gravar där nere i det stora Rom. Och ingen av

'

l

hennes egna .var med henne på denna vallfart, den största av alla. Hennes
tankar sökte dem, mest kanske Birger och Karl i deras verksamhet hemma
vid Borens stränder eller på Stockholms slott.
Det var i Kalmar som Birgitta hade gått ombord på det skepp, som för
alltid skulle föra henne bort från fäderneslandet. Kalmar
'Sveriges öga,
förmur och nyckel' som staden på grund av sitt starka -slott och sin av
ölands långa hamnpir skyddade hamn kallades
inte någon fråmmande stad för Birgitta och kunde inte vara henne likgiltig. Här hade ju
konung Magnus Ladulås L27 6 firat sitt bröllop med den holsteinska prinsessan F{edvig
och fastän Birgitta aldrig personligen känt denne store
- 13 är före hennes födelse), så hade hon dock hört tillkonusg (han dog
räckligt om honom hemma på Finsta och när bägarnt tömdes vid gillesbordet på Ulvåsa. Det fanns många ting, som de h<;ga adliga herrarna
inte kunde förläta den fromme och rättfärdige kungen, och däribland att
han'satt lås för bondens lada', d. v. s. att han fOrbjudit den dittillsvarande
seden, att stormännen på sina resor landet runt, om de voro än aldrig så
rika, icke höllo sig för goda atr gästa fattigmans hus och där begära kost
utan betalning, 'i det de sålunda på en liten stund förtärde vad den fattige
länge hade arbetat för'. Då Birgitta många år senare har sin stora vision
av do tre kungarna inför domaren, fär den andre av dessa kungar
och

det är just Magnus Ladulås
bland många andra missgärningar- också
tillstå, att han har uttänkt nya och olagliga skatter. . . 'till skada för
många av rikets män och dessutom för oskyldiga vägfarande och köpmän'. Men Birgitta hade också en mera personlig förbindelse med Kalmar.
I. juni 1332 hade hennes man Ulv och hennes broder Israel befunnit sig
där bland rikets övriga herrar och gode män och gått i borgen för lösen
av Skåne och Blekinge. Lösesumman, som skulle betalas till greve Johan
av Holstein, till vilken de båda provinserna hade blivit panrsatta av den
danske konung Kristoffer II, belöpte sig till icke mindre än 34,000 mark
silver. Israel Birgerson inbetalade är 1334 som sin andel 4tO mark silver
t Översättning av Harald Schiller. Stockholm 1944, Bonniers.
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Birgitta mindes väl också detta, där hon gått på Kalmars gator

och
-köpt proviant till resan hos de här som överallt annorstädes i Sverige dominerande tyska köpmännen.
Men en sak kunde hon icke ha föreställt sig (och om hon hade kunnat
det, vad skulle hon då månne ha känt?) , att hå.r i samma stad Kalmar
skulle på trefaldighetssöndagen 1397 en dotter av hennes argaste {iende
Valdemar Atterdag, uppfos*ad av hennes egen dotter Märta, kröna en
pommersk hertigs femtonårige son med Nordens tre kronor. Som så mycket annat var också detta dolt för sierskans ögon.>>

Detta inledningsstycke är karakteristiskt för Johannes Jörgensens framställningssätt i boken. Man fär vera en mängd intressanta fakta och dessas
inbördes sammanhang i Birgittas tid och omkring hennes stora vallfärd
till Rom och Jerusalem och åter till Rom. Allt, som kommer i Birgittas
horisont blir synligt för oss sett som det är med förfactarens vaksamma,
tranade och meditativa ögon. Här några flera på måfå valda exempel:
>På sin färd genom Tyskland mötte Birgirta och hennes följe överallt
skaror av botgörare. Med kors och fanor, sjungande Miserere och De profundis, bedjande .rosenkransen, drogo de från den ena vallfartsorten till
den andra för att till sist alla mötas på vägen till Rom. Pilgrimssångerna
ljOdo
det katolska Tysklands sköna 'geistliche Lieder'
och Birgitta,
- von Kyren
som var van vid att höra och tala tyska med sin svärson Eggert
och med de tyska krämarna i Skänninge, har säkert kunnat stämma in i
sången om den skönaste rosen:
Es ist ein Reis entsprungen
aus einer lVutzel zart.,
davon die Alten sungen,

von Jesse kam die Art
und hat ein Bli.imlein bracht
mitten im kalten Vinter,
wohl zu der halben Nacht.

över Nordtysklands torra hedar, mellan Sydtysklands gröna berg gick
pilgrimsfärden. En afton gjorde de svenska pilgrimerna halt i den lilla
staden Maihingen i Schwaben; på en äng utanför stadsporten läto de sina
hästar beta. Då bonden, som ägde ängen, krävde betalning härför, köpre
Birgitta med en storslagen svensk gest hela ängen
och skänkte den med
- gåva kom tillbaka
en annan lika storslagen till staden. (Men hennes
till
henne
är 1472 grundades här ett Birgittinerkloster, varifrån tio år se- berömda, ännu bestående klostret Altomiinster stiftades.)>
nare det
Djupare in i Birgittas tankevärld och böneliv föras vi genom situationsbilder som foljande:
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>I Milano i Sankt Ambrosius krypta beder Birgitta länge och omsider
hör hon Ambrosius klaga: 'När någon vill visa vägen till det himmelska
fäderneslandet, säges det till honom: 'Du ljuger!' Folket följer hellre dem,
som dränka sig i alla synder, än de vilja tro och lyda dem, som förkunna
bibelns sanningar.'
Därför måste det tändas en ny fyrbåk, som kan leda de på världslighetens böljor i dödsfara drivande människorna tillbaka till frälsningens
her i det främmande
hamn. Och Birgitta skall vara denna nya fyrbåk
landet som hemma i Sverige. Ambrosius själv sänder henne i Guds namn
att. tala omvändelsens ord: 'Gud har på dina vänners bön kallat dig, för
att du i anden skall se och höra och förstå, och vad du sålunda har hört i
anden skall du uppenbara för andra.'
Italien har blivit Birgittas nya arbetsområde och missionsfält.>
Mest levande gestaltar sig väl de sidor, dfu f.&fattaren återger egna intryck Crän lyckliga dagar i det älskade Italien. Ett exempel:
>Det var full italiensk högsommar, dä de svenska Assisipilgrimerna
begåvo sig åstad. Flögsommar, solleone, när solen står i lejonefs fsgksn
den glödande juli, som Carducci har besjungit. Juli är en månad av glöd,
en månad av eld
den som sitter bakom stängda fönsterluckor och ser
låga
bakom persiennens gröna spjälor, kan bli rädd
solljuset som en vit

för

den.

det. Men var inte orolig, o nordbo, kasta dig ut i den vita
i vattnet. Ett italienskt ordspråk säger: 'Bättre
ett stycke bröd under ett träd vid middagstid än ett rikt dukat bord inom
och du skall finna det
fyra våggar.' Gå ut i middagsljuset, nordbo
Ja, så är

elden som du kastar dig

-

gamla Italien, antikens Italien, det Italien, som Vergilius såg och om vilket
han sjöng
och det Carducci såg och sjöng om tvåtusen år senare.>
Med anledning
av de platser, som Birgitta besöker på sin resa, lära vi
oss icke så lite av Kyrkans och helgonens historia och folklig fromhet.
>Från Barletta gär vägen åter längs adriaterhavet till Bari, och längre
mot söder ämnade sig Birgitta inte. Hemma i Uppsala lågo hennes för-

äldrar begravna

i det åt den helige Nikolaus

vigda kapellet; här

i

Bari

fanns helgonets eSen grav. Av alla den äldsta kristendomens heliga män
är den helige Nikolaus' person en av de mest sägenomspunna. Han var
biskop i Myra i Mindre Asien och dog efter en vallfärd till Palestina den
6 december 312. Under Diocletianus hade han varit nära att lida martyrdöden, men Konstantin frigav honom. År 10sZ stal en from italiensk
köpman hans reliker från det då muhammedanska Myra och förde dem
till Bari, där den stora kyrkan San Niccolo uppfördes till helgonets ära.
ett. av dem sjunges
Många mirakler utförde han, medan han levde
i en fransk folkvisa, visan om de tre barnen, som en ond slaktare dödar
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och styckar. Sanct Nikolaus fär reda på ogärningen, infinner sig hos denne
okristlige korvfabrikant och begär att bli förd fram till den tunna dar de
styckade liken förvaras. FIan gör tre kors över tunnan, och de tre barnen
resa sig, vakna som efter en dröm. För detta mirakels skull blev den helige
Nikolaus barnens skyddshelgon
och är ännu i Sydtyskland jultomten,
- med sina gåvor och lägger dem i barsom redan den 6 december kommer
nens strumpor framför eldstaden; Santa Klaus heter han på andra sidan
Atlanten. . .
Barnens skyddshelgon var han
också de unga flickornas. Flärom
vet den svenska legenden att berätta: 'En granne till Nikolaus hade blivit
mycket fattig och tänkte darför överlämna sina tre döttrar till otukt, så
att han skulle kunna livnära sig av deras vanära. Men Nikolaus kom till
honom om natten och kastade en guldklimp in genom fönstret. Mannen
trodde att det var en Guds ängel, som hade givit honom guldet, och gifte
hederligt bort sin äldsta dotter. Så gjorde Nikolaus två gånger till och
hjälpte alla tre systrarna att bli gifta. Men tredje gången vaknade mannen vid ljudet av guldet, som föll, och sprang ut för aft se, vem det var,
som kastat in det, och han föll gråtande ned för Nikolaus' fötter, men
Nikolaus förbjöd honom att tala om det för någon.'
Den helige mannen var även de sjöfarandes vän. Han kände ju till
Medelhavet, hade kommit sjöledes från Mindre Asien till Bari. Redan
medan han levde, åkallade sjömännen honom, när de voro i nöd
'då
kom han och stod i förstäven och hjalpte dem'. Än mera gjorde -de det
efter hans död
under hela medeltiden var han sjömännens vän, och
darför finns i Svendborg
och många andra danska städer en kyrka, som
heter S:t Nicolai. Och den, som genom helgonets förbön blev frälst från
skeppsbrott, förfå,rdigade med konstfärdiga sjömansfin grar ett litet skepp
och hängde upp det i kyrkan. ..>
Naturligtvis är allt detta blott ramen eller evenruellt skulle man kunna
säga dekor omkring Birgittas eger liv och verksamhet, en stark kvinnas
för sin tid häpnadsväckande initiativrikt liv och en omutligt sträng botspredikants verksamhet. Både hennes liv och hennes verksamhet rullas i
boken upp för oss väsentligen med hennes >IJppenbarelser> som ledtråd.

Med anledning därav skriver författaren själv i sitt förord:
>En eller annan läsare kommer måhända att, finna, att den Birgitta som
möter oss i denna del av boken
den åldrande Birgitta
allteftersom
- för Sverige ökas, i stigande
- grad låter
åren gå och det politiska intresset
sitt eget hjärtas våldsamma slag överrösta den stämma, som tidigare så
klart talade i hennes själ. Jag upprepar här vad jag redan skrev i denna
boks första del på sid. 160: 'Guds ande överlåter ofta sina bästa vänner
åt sig själva.' Som det heter om en av det gamla förbundets profeter har
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även Birgitta burit glöd från sin egen hard till altarets eld och jordiska
rök ha blandat sig med den klara flamman.>>
De frågor och problem, som med dessa ord antydas, tarva en mer ingående diskussion än vad som här i denna fragmentariska presentation har
lidelsers

kunnat givas.
Den härmed presenterade boken är en verklig >legenda> i detta ordets
ursprungliga bemärkelse, en bok som man måste läsa, såsom man fordom
läste böcker, dag för dag ett stycke till att gömma i sitt hjärta som ett
Guds ord, till uppbyggelse och fromma för sin egen sjäI.
Johannes Jörgensen skildrar Birgittas saliga hädanfard med följande
klassiskt enkla ord:
>Så kom den sista morgonen. Birgittas läger hade iordningställts på
det bord mitt i rummet, vid vilket hon så ofta hade suttit och skrivit.
Runtomkring denna hårda säng samlades de nu alla
Katarina, Birger,
herr Magnus
mäster Peder från Skänninge, prior Petrus från Alvastra,
Petri, Francesca Papazvri, spanjorskan Elvira, Katarina från Flandern,
hela hushållet. Några fromma grannkvinnor hade också helt stilla komfru Andrea Ottaviani och flera av dessa gamla kvinnor, som
mit dit
alltid äro redo när de höra en klocka ringa till mässa. Vid altaret framför
fotändan av sjuklägret stod prior Petrus och läste mässan
det var den
helige Apollinaris' fest, den 23 jali. I dagens evangelium,- Lukas 22:28
heter det: 'Men I ären de som hava förblivit hos mig i mina pröv-30,
ningar; och såsom min Fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så
överlåter jag likadan makt åt eder, så att I skolen f.ä åta och dricka vid
mitt bord och sitta på troner såsom domare över Israels tolv släkter.'
Hörde Birgitta orden? Också hon hade ju hållit ut genom alla prövningar
också hon hade varit en domare i Israel . . .
- Men då prior Petrus upplyfte den heliga hostian, utgick till Birgitta
inbjudningen till det himmelska gästabudet: 'Du skall komma till ditt
kloster, det är: du skall ingå i din F{erres gladje. Och din kropp skall
föras till vila i Vadstena.' Levnadsloppet var fullkomnat. Målet var nätt:
monacha et mater in Vadsteno! 'Nunna och moder i Vadstena!'
Därefter såg Birgitta uppåt som för att tacka sin skapare, och i det hon
sade: 'Herre, i dina händer befaller jag min ande', somnade hon in. Det
var i Herrans år ettusentrehundraochsjuttiotre, på den tjugutredje dagen
i juli månad, då morgonrodnaden bröt fram.>

A.

Meyer.
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tämligen länge, men något egentligt resultat, i så måtto att någon av parterna skulle

Sverige.

På Göteborgs Högskola försvarade den 9

okt. teol. och fil. lic. Lechard Johannesson
en filosofisk avhendling med titeln

>>Kun-

i realistisk
filosofi med särskild hänsyn till thomisskap och verklighet. En studie

tolkning av realitetsproblemet.> Författaren hade till sin förste opponent kallat
R. P. d'Argenlieu, O. P.
Redan själva avhandlingen var ett evenemang. Det är veterligen första gången i
på de sista 400 åren åtminvårt land
stone
som den thomistiska filosofien bemens

handlas med den vetenskapliga pretention
som kan ske i en gradualavhandling. Att
så skett i vira dag* har man nog rätt
att betrakta såsom symptomatiskt snarare
än exceptionellt. Kravet på återgång till

en realistisk filosofi gör sig alltmer märkbart, och icke minst i teologkretsar, där
man i tämligen stor utsträckning har klart
för sig, att teologien för att kunna vara
vetenskap måste vila på en filoso{i, som
sedan logiskt kan utbyggas på teologiens
område, utan att härvid vare sig den logiska konsekvensen eller det kristna kravet
blir lidande. Som följd härav har Thomas'
filosofi blivit föremål för ökat vetenskap-

ligt studium i vårt land.

En utfödig

ha lyckats

överbevisa den andra, nåddes

knappast, och detta hade man väl helier
inte väntat. Man fick i stället klarare för
sig än någonsin, att ett resonemang, utgående från så fundamentalt olika grundbegrepp, aldrig kan bli en verklig diskussion.
Båda parter siktar

för högt eller ftu Ligt,

och den ena kan icke känna sig träffad
av den andras angrepp, som faktiskt ej
nått honom utan endast en imaginär motståndare, tänkt i angivarens kategorier.
Andre opponentens, P. d'Argenlieus opposition var i flera avseenden synnerligen intressant. Man frapperades från början av
säkerligen med beräkning
att han
frångick- svensk akademisk kutym och
ställde kunskapsfrågor till respondenten,
vilka denne besvarade med växlande framgång. Frågorna avsåg huvudsakligen en
undersökning av förf*tarcns kunskaper i
Thomas' skrifter. Några väsentliga invändningar mot avhandlingen hade inte opponenten, och då han på franska harangerade
respondenten fick man ett klart intryck
av att dennes arbete för en fackman på

den thomistiska filosofiens område ter sig
som etf, betydelsefullt dokument. Vi har
anledning att hoppas, att den grund som

- avhandlingen
och sakkunnig redogörelse för

lagts för en svensk thomistisk forskning

kommer att införas i nästa nummer

måtte bli utnyttjad.
För en närvarande katolik var det slutligen glädjande att höra Lechard Johannesson uttrycka sin uppskattning inte bara
av sin opponent, som så värdigt fortsatt
sin ordens filosofiska traditioner i vårt
land, utan även av den Kyrka, som varit
och är den thomistiska filosofiens förutsättning'
G. yallquist.

av

Crcdo.

Disputationsakten blev, som man kunde

vänta, en publikmagnet. Naturligtvis upptogs mycken plats av nyfikna, men man
kunde säkerligen finna ett påfallande stort
antal sakligt intresserade bland den så gott
som konstant fulltaliga publiken.
Fakultetsopponenten, docent Folke Leander, företrädde den idealistiska riktningen
och hade $ivetvis åtskilligt väsentligt att
invända mot avhandlingen. Respondentens
försvar var gott, även om man kunde ha
önskat det mera koncist. Debatten pågick
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I en längre artikel med ttbnken

Una

Sancta Catholica (Schtueizeri.sche Kirchen-

Katolskt perspektiu
fr.; J?2 f.; t31 ff')

be-

handlar prof. R. Erni, rektorn för

den

zeitung 7944:105

teologiska fakulteten

i Luzern, några prin-

cipiella frågor beträffande

kristenhetens

återförenande. FIan särskådar därvid bl. a.
också betydelsen av

det faktum att i nyare

tid

protestantismen synes ånyo besinna sig
på en klar bekännelse och en förnyelse av
teologien. Därav uppstår två aspekter för
återförenandet, menar prof. Erni: dels synes detta ny* fra;rr,hävande av motsätt-

något annat protestantismen i den katolska
kyrkans närhet, Genom att utsudda motsättningarna i tron uppnås ej någon återförening, utan sådant leder blott till likgiltighet och den kristna tankens borttynande. Lika litet som kravet på den konfessionella freden får det interkonfessionella samarbete, som etablerats på olika områden i vår tid för att bilda en enhetlig

ningarna i trosuppfattningen åter skärpa

front mot

motsatshållningen och störa den konfessionella freden, och dels synes på så sätt möj-

mot tidens gemensamme nöd, föra därhän,

ligheten för en återförening bli än mera
illusorisk.

Vad det första beträffar betonar prof.
Erni, att den konfessionella freden ej äger
en teologisk kvalitet uten en borgerlig.
Därmed skall inte sägas att den inte är

ett stort, önskvärt och nödvändigt

värde,

utan blott att den

gemensamma motståndare och

att sLiljelinjerna på trons område utsuddas;
det skulle vara till större skada än nytta

för strävandena efter återföreningen.
Det betyder att misskänna detta stora
problem och denna djupt kristna angelägenhet, när vissa kretsar mena,

att det är

otidsenligt eller t. o. m. okristligt att i
vära dtgar vidare tala om skiljeläror. Man
förbiser därvid lätt, att kontroversfrågor

konfessionella freden
inte berörs av de teologiska diskussionerna
och inte alls behöver störas av dem. Denna

som det är möjligt för människor klar-

fred åt nödvändig för, att de olika kon-

lägga trosfrågornes sanna innebörd.

fessionella grupperna
1

enskilde protestanten från den katolska
kyrkan, men objektivt håller den mer än

i samhället

kunna leva och arbeta bredvid

ostörda
och med

varandra. Men de religiösa, teologiska frågorna beröras inte därav, än mindre lösas
de på så sätt. De kunna framstå i hela
sin skärpa, utan att den borgerliga freden
störs, jå, de måste framhävas, då ju det
teologiska ansvaret inte får utsuddas av
viljan att leva i fred med varandra.

Vad den andra aspekten beträfrar, att
återföreningen på så sätt blir allt omöjligare, måste medges, säger prof. Erni, att
så kan synas. De reformatoriska bekännelserna ha nämligen uppkommit

just för att

draga upp en klar gräns mot den katolska

tron. Men i våra dagar ha de också en
mera positiv betydelse: de vittna om det
som är gemensa(nt för dem och oss, och
detta gemensamma är ju vid all återförening den givna anknytningspunLten. Detta
gemensamma

flr rtytt liv i

medvetandet

och framträder åter mera utåt, när trohe-

ten mot bekännelsen växer. Det må vara
så, att denna trohet subjektivt fjärmar den
t4-44864 Credo. z5:eårg. Dec. 1944

inte skola

underblåsa strid utan så långt

Men om vi tala mot en nivellering och

ett urholkande av de specifika troslärorna,
skall därmed inte ett onödigt

skärpande
sådant
skadar lika mycket och motsäger sanningen,
klokheten och kärleken. Man skall visst

av motsättningar förfäktas. Ett

inte argumentera mot sådant som har bli-

vit utan föremåI. I dag finns det lyckligtvis varken häxprocesser eller bildstormeri, och ingen på ömse sidor önskar sådant tillbaka. Visserligen därav att någon
bortlagt den vana han tidigare hade, följer ännu inte, att han inte mer kommer
,tt, äteryL till denna. Men när det är
klart, att den inte alls hör till en bestämd
andlig hållning eller ett system, utan blott
var en historiskt betingad sjukdom, behöver man heller inte vidare frukta för den
och kan lugnt förvisa den till historieforskningens specifika kuriosa.
Att bemödanden om en återförening,
som bortse från de dogmatiska grundval:rnr, ej kunna ha någon framgång, har
också bevisats av den historiska erfarenhe-
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ten. Också inom den protestantiska kristenheten känns splittringen bland de kristna
ofta som en svidande smärta. Stora och
ädla försök att bygg bro över klyftan
fattas inte. Men de voro dödsdömda ifrån
början, då de förbisågo eller av fruktan
för svårigheterna vände blicken bort från

det väsentliga,
Prof. Erni erinrar här först om det misslyckade försök, som på 1600-talet gjorts
av den store filosofen Leibniz, och vänder
sig så till den >ekumeniska rörelsen> på

1920-trlet under ledning av

ärkebiskop

Söderblom. Hos Söderblom, menar prof.
Erni, hade tanken på en återförening uppstått redan i hans ungdom och sedan blivit
den bärande id6en för hans verksamhet
som biskop. Han syntes särskilt kallad för
detta strävande genom sin karaktär såväl
som genom sin ställning som primas för
en luthersk kyrka med episkopal författ-

ning i ett neutralt land. Han kom så på
sätt och vis att stå på en plats i mitten.
Men när man tänker på att han framför
allt var religionsforskare och som sådan
hade tagit starka intryck från den dåtida
liberala franska skolan med dess historiskevolutionistiska och modernistiska inriktning, förstå vi genast att hos honom betydelsen av den dogmatiska sanningen ej
kunde komma till sin rätt. >>Världskonferensen

för praktisk kristendom> i

Stock-

hollr, 792J utgjorde höjdpunkten av

hans

strävanden. Redan konferensens namn an-

ger, att man till att. börja med bortsåg
från skillnaderna i Iära och författning.
Den så kallade praktiska kristendomen,
kristendomens social-etiska halt, skulle i
stället för den dogmatiska utgöra vägen

till enheten.
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i

Lausanne

i tro och
både trots och
den relativistiska tendensen inte

1927 sökte också efter en enhet

författning. Men den kunde

i följd av

uppnås: den ortodoxe ärkebiskopen Germanos förklarade riktigt, att det vore omöjligt, med mindre det skulle finnas en trons

totalitet.
Ett sådant misslyckande kan inte förvåna, när man betänker, hur vitt skilda
samfund där voro församlade, som t, ex.
de orientaliska ortodoxerna och kväkarna,
ja, rtt. t, o, m. sådana kunde vara närvarande, vilka inte ens bekänna Kristus som
Guds Enfödde Son. Lika förståeligt är ett
misslyckande, när man lyssnar till grundtonen i Stockholm: den teologiska liberalismen. Om underbyggnaden utgöres av
nominalismen och de övriga komponenterna
av rationalistiska och positivistiska inflytanden, ja då .skulle en enhet blott kunna

komma

till

stånd

i en svävande relativism,

föi

många motsatser och där-

som har plats

för inte mer är någon enhet, Från den
synpunkten betraktat skada sådana försök
kristendomen, emedan de försvaga dess halt
och genom att misskänna den kristna trons
natur och betydelse underordna den till
slut en religion som är blott filosofisk.
Den >ekumeniska rörelsen>> kunde därför
inte hållas vid makt, avslutar prof. Erni,
utan har utvecklats till ett mellankyrkligt
funktionsställe för de icke-katolska samfunden. Den kunde heller inte utveckla
något slag av ekumenisk teologi. Men frånsett

dessa

inre och yttre brister har

>ekumeniska rörelsen>

den

den

oförgängliga

förtjänsten att efter bästa förmåga

ha

understrukit för vår tid tanken om enheten
och uppgiften att verka för den.

lACADEMICUM CATHOLICUM
SUECIAE 19 44.
öreningens uerhsambet har under arbetsåret t / r 1943-st / ro 1944 omf.attat f.öredrag, diskussioner samt medarbetarskap i den katolska pressen, företrädesvis i Credo.
Föredrag har hållits av R. P. Dr Marie-Gabriel Vanneufville, O. P. om
>Katolska kyrkan i Norge>, av fil. kand. Olof von Meyburg om >Nikolaj
Berdjaev, modern rysk filosof och mystiker>, av dr iur. Stanislaw Adamek
om >Der Prozess Jesus von Nazareth im Bilde der vergleichenden Rechtswissenschaft>, ar' fil. kand. Tryggve Lunddn, Göteborg, om >Religiösa
motiv hos Selma Lagerlöf>. Höstens sammanträden har utformats som
en serie föredrag under ledning av preses R. P. Dr Josef Gerlach, S. J.

om >Kyrkan och samhällsfrågorna>; utgångspunkt har varit encyklikan
anno. Föreningen har vidare anordnat en diskussionsafton
om uppsalafilosofien med fil. kand. Olof von Meyburg som inledare samt
en visning av Statens historiska museums medeltidsavdelning ledd av
fil. dr Toni Schmid. Dessutom har fil. kand. Tryggve Lunddn, Göteborg, på föreningens initiativ hållit ett offentligt föredrag om >Den helige Brynolf av Skara, hans liv, gärning och eftermäle>.
Blblloteket är fortfarande till större delen deponerat hos S:ta Birgittabiblioteket, N:a Smedjegatan 28, Stockholm, för att underlätta tillgången
till böckerna. Antalet volymer har utökats dels genom inköp, dels genom gåvor.
I skrivelser till H. H. Biskopen har styrelsen framfört sin synpunkt på
den planerade nya upplagan av sångboken Cecilia och av honom mottagit
en förteckning över psalmer föreslagna att däri ingå, Föreningens betänkande på grundval av detta förslag är under utarbetande, och styrelsen mottager intill årsslutet tacksamt medlemmarnas eventuella förslag.
Medlentsantalet har under det gångna arbetsåret hållit sig oförändrat
vid 70. Den ekonomish"a ställningen har något försämrats på grund av
en del nödvändiga engångsutgifter.
Föreningens styrelse, som valdes på årsmöte den 15 november 1944,
utgöres för detta arbetsår av teknolog Arne Getzmann, Stockholm, ordf.,
fil. stud. Gunnel Vallquist, Uppsala, v. ordf., fil. mag. Arne Rask, Uppsala, 1:a sekr., fil. stud. Birgitta Broom6, Uppsala, 2:a sekr., ekon. stud.
Valter Hartzell, Stockholm, skattm., med fil. kand. Olof von Meyburg,
Stockholm, och fröken Marianne Buchberger, Stockholm, som suppleanter.
Föreningens andlige rådgivare är R. P. Dr Josef Gerlach, Uppsala. Som
Quad.ragesimo
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LITTERATUR.
Psykologi med och utan siäI.
Al f N yman: Nya oägar inorn
psyhologien. 8o, 278 sid. Stockholm '1941, Norstedt. Kr.

6:

7: J0.

Alf

Nyma n:

-/

SjälsbegrePfets

örundlingar. 8", 222 sid. Stockholm 1943, Gebers. Kr. 7t
f

-.
J.Volf isbetgz Veje til Sjelen. 8",21J sid. Köpenhamn 1944,
Nyt Nordisk Forlag. Kr. 7: i0.
An ders Ol sor^: Meiluetande
ocb materia. 80,291 sid. Stockholm 1944, Tiden. Kr. 9: f 0.
När man med prof. Nymao som vägledare vandrar genom den moderna psykologiens slingrande tankegångar, finner man
sig lätt till rättt och vinner en första över-

sikt över de mest framträdande riktningarna. Det är inte blott den klara uppläggningen av de enskilda teorierna som
man är tacksam för, utan kanske än mer
för den sansade värderingen av uppnådda

resultat, må det nu vara värdefulla nya
rön eller misslyckade tolkningsförsök. I en

kort orientering ställes den gamla och

den

nya psykologiens grundsatser mot varandra, för att komma fram till en klar
tankelinje för hela bokens disposition. Sedan behandlas i tur och ordning Behaviorismen eller den yttre livsbildens psykologi,
Gestaltpsykologien eller fältpsykologien, Dimensionspsykologien eller läran om sinnenas
enhet. Psykoanalysen eller djuppsykologien,
Individualpsykologien eller den personliga

livsstilens psykologi, Karakterologien eller

typläran, Mass- och grupp-psykologien.
Rikliga litteraturhänvisningar både i de

enskilda kapitlen och

i

en särskild förteck-

ning stimulerar än mer till fortsatt studium av denna på frammarsch stadda vetenskap. Kanske vi får här komma med
en komplettering för de intresserade bland
våra katolska läsare genom att hänvisa till
ett arbete av den erkände katolske psyko-

logen J. Lindworsky:

Theorethiscbe

Psychologie iru IJmriss (Leipzig n19321.
Också i Lindworskys bok Das Seelenleben
des Menschen. Eine

Einliibrung in

d.ie Psy-

chologie (Bonn 1934) berörs en del av de
teoriejr som behandlas i Nymans bok.
I den andra boken ger prof. Nyman en väl disponerad översikt över själsbegreppets förvandlingar genom tiderna:

Ur

själsbegreppets

förhistoria. Från hjärt-

och blodsjäl till andedräkts- och drömbildsjäI.
Standartteorierna för förhållandet
mellan kropp och sjäI. Med ett intermezzo
Psykologi >med>
om växtbesjälning.
och >>utan> s;'äI. Från subjektspsykologi till
Frågan om det
aktualitetspsykologi.
främmande själslivet.
Också denna bok vittnar om förf:s särskilda förmåga att överskådligt och i god
mening populärt framlågga sitt ämne och
träffande karakterisera de olika teorierna.
Men medan man vad den första boken beträffar måste överlåta en mera ingående
granskning åt fackpsykologen, kan här
också filosofen ta ställning från sin synpunkt
och tomisten kommer nog med

en hel del invändningar' Han måste just
på de mest avgörande punkterna anmäla
sin avvikande mening. Förf. står nämligen
naturligtvis skulle man vilja tillägga
-på den >moderna> filosofiens ståndpunkt
av obotlig misstro mot det sunda förnuftet
och den så kallade lekmannauppfattningen'

revisorer omvaldes gymn.-dir. Bride Adams-Ray och jur. kand. FlansHenrik von Essen med docent Ruth Svensson som supPleant.
Ad.ressen till Academicum Catholicum Sueciae är N:a Smedjegatan 28r,
Stockholm.
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som anses vara suspekt

ifrån bör.ian och

av princip, också när det rör sig om sådana
elementära fakta som själens existens som
substans och der ömsesidiga förhållandet

mellan själ och kropp. Kan den filosofi
verkligen vara sund
och sann, som just
i de mest väsentliga -frågorna motsäger det
sunda förnuftet? Hur primitiv t. ex. den
förvetenskapliga (den oreflekterande) upp-

fattningen om livsprincipen än var, så primitiv var den ändå aldrig att den inbillade
sig, det kunde existera själsliga akter utan
en agerande >>substans>>, Feluppfattningen
betråftar inte så mycket det faktum att
själen existerar, utan frägan var den har

sitt säte i kroppen och vilket som är

dess

väsen. Föreställningen om själen var primimen sådan är den mer eller mindre
även hos den lärdaste filosofen, när han
försöker att göra sig en föreställning om

tiv

den. I detta avseende har Anders
Olson i sin bok (sid. 14) kloka anmärkningar, fast han äter gär för långt
och sågar av den kvist varpå han själv
sitter.

I

I
I

Vad samverkan mellan kropp och själ
beträffar tror sig prof. Nyman kunna motbevisa riktigheten av lehmannauppfattningen och den >>gamla>> filosofiska läran
om deras ömsesidiga växelverkan. Men där
tar han saken nog för licc. Alla skäl som
anföres såsom motbevis kan nog också vetenskapligt gendrivas. Vi hänvisar här åter
till L in d wo rs k y s bok Das Seelenlebet
des Menscben och framför allt till J.
Volfisbergs
bok Yeje til Sielen.
Parallellteorien, som förf. föredrager, är,
när allt kommer omkring, blott ett påståen flykt i ett bildlikt språk eller i
en mystisk harmonia praestabilita, en förutbestämd harmoni, som i sin tur är likaså
en deus ex machina som occasionalisternas
ende,

\

I

gudomliga allmakt. Parallellteorien ger i
alla fall inte en vetenskaplig förklaring ex
causis. Växelverkans försvarare, i synnerhet också nytomisterna, däremot gör åtminstone ett ärligt försök till en sådan.
De kan därvid inte blott åberopa åldern
av sin teori och det sunda förnuftets vitt-

nesbörd utan framför

allt allvarligt

tanke-

arbete, som väl känner till svårigheterna
och invändningarna. Teorien att kropp och
själ utgör en enhedig substantiell helhet,
där de båda beståndsdelarna: kropp och
själ ingår som delsubstanser, och att denna
substantiella enhet också är en ny handlingsenhet, en natura, som har förmåga till
akter, vilka väsentligen skiljer sig från det
själen och kroppen förmår var för sig, den
teorien är åtminstone ett verkligt försök

att

lösa problemet.

Naturligtvis är en sådan teori en styggelse för den som hyllar den moderna dog'
rnen om metafysikens omöjlighet, rnen det
är just frågan om inte denna dogmtro är
tidens värsta vidskepelse. Om jag t. ex. i
själva medvetenhetsakten omedelbart upptäcker dess bärare, jaget, och genom reflexionen kommer till den klara insikten
om att det är en substans
en dynamisk
substans visserligen och just inte en verklighetskloss
varför skall ,;'ag då förneka
och inser detta? Man är dock
att jag ser -,
blott så mycket filosof som man själv

tänker och inser. Annars är men blott en
>>troende>>

och det finns nu för tiden

fler Kant- -m. m.-tloende än

bibeltroende!

Just därför att det skolastiska tänkandet
med sann optimism sätter det sunda förnuftet i högsätet, skall det alltid ha en
med
framtid, såsom J, Volfisberg
rätta anmärker: >Moderne Psykologer har
omtydet Glosen Sjel til at betyde Summen
af ille Bevidsthedsfenomener. Sjrlen er
for den ikke et virkeligt Vasen, lige saa

virkeligt som Bord og Stol og

Legemet,

men blot en tankt, konstrueret falles Betegnelse for all bevidste Akter. Dermed
har moderne Psykologi mistet Fplingen ikke
blot med almindelig Sprogbrug, men oSsaa
med sund Menneskeforstand, mens Skolastik-

ken kun er en videnskabelig Uddybning af,
hvad sund Menneskeforstand mener og altid
har ment, trods alle Psykologer. Et filosofisk System, der saaledes har det over-

vejande Antal ttnkende (foruden store
Tenkere) Mennesker pea sin Side og i Aar-
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tusinder har haft det, kan aldrig blive for-

eldet eller

umoderne.>)

Det är därför en verklig rjänst som J.
Volfisberg
gör det i skolestiskt avseende nu för tiden tämligen mörklagda
Norden, när han utger vägledande kursböcker i skolastisk filosofi, Efter den utmärkta framställningen av kunskapsläran:
Veje til Virkeligbeden. Erkenclelsesteoretiske Ot,eruejelser (Köpenhamn 1940), låter

han nu denna lika utmärkta framställning av den skolastiska låran om s.iälen
följa. Där >göres ett försök> och ett väl
lyckat sådant, att >fortsätta på den punkt

där de flesta 'moderna' psykologer

ger
upp.>> Inledningen ställer problemet: själens

existens och väsen, och bekänner sig mo-

digt till det mänskliga förnuftets förmåga
att på det metafysiska tänkandets väg lösa
problem, som erfarenhetens iakttagelse ensam ej kan lösa. Den induktiva vägen till
själen tillbakaläggas i följande etapper:
Forstandserkennelse; Viljelivets Problemer;
Sjelen er en Substans; Sjelen er immateriel,

aandelig; Een Sjal; Hvorfra kommer Sjelen? Den udpdelige Sjel; Sjel og Legeme:
Psykofysisk Parallellisme; Sjal og Legeme:
En substantiel Enhed; Tilbageblik. Till slut
bifogas en särskild ordförklaring och ett
register, som underlättar bokens bruk som
kursbok.

Volfisberg följer alltså skolastikens,
rationalismens väg,

d. v. s. det

ej

material

som den empiriska forskningen ställer till
förfogande bearbetas filosofiskt. Genom
tillämpning av (den filosofiska) kausalitets-

principen, vars giltighet och brukbarhet
naturligtvis förutsättes vara bevisade i kunskapsläran, skrider förnuftet fram till djupare kunskap. >Ad denne Vej og kun denne

Vej kan Sjalen, Aanden, gpres tilgangelig
for videnskabelig Behandling. Det skrem-

mer os ikke fra vort Forehavende, at
Positivister samt deres nyeste Disciple,
Behavioristerne, vil indvende, att vi paa
den Maade kommer till ukontrollabel Er-

Dele indbygdes enhver Positivist og Behaviorist til omhyggeligt at kontrollere. Kan

der

Fejl, er vi villige til at
det. Kan der ikke siges vort
Resonnement noget paa, maa vi have Love
til at regne med, at vi virkelig har erkendt
paapeges

indrpmme

den objektive Sandhed, selve Sjelens Virkelighed og Natur>> (sid. lZ).

Ett sådant försök att skrämma görs av
Anders Ol son i hans bok Meduetanile
och tnateria. Han vill att >själen> och >>det
transcendentala jaget> förvisas till myternas
värld (sid. 16 f.). Men just denna bok
övertygar varje vettig människa om, arr
denna materialism är inte ens någon myt
utan en fullständig motsägelse i sig själv.
Den begagnar hela tankeförmågan och alla
dess logiska lagar f& att bevisa, att det
inte finns någon tankeförmåga och ingen
logik, utan blott fysiska reaktionssammanhang. Om jag nu skulle behandla Olsons
bok blott som papper och trycksvärta och
kasta den

i

värmepannan som skräp, skulle
jag
^ttMen
dum och art jag intet förstår.

han nog medlidsamt le och säga,

är

han själv förklarar i själva boken denna
min reaktion inte vara mer än en av motosekretoriska och sensoriska reaktioner betingad reflex, en så kallad konnexion. Där
etfar jag också, att jag blivit dresserad till
detta mitt skamliga beteende på rent mekaniska, omedvetna vägar. Ja, också robotmänniskan, >>stimuluskonglomeratet Anders
Olson, som befinner sig i vissa bestämda
rumsrelationer till andra stimuli> (sid. 202)
är på samma sätt dresserad att kalla mig
dum, likaväl som han är dresserad att
skriva denna sin bok, där han visserligen
stjäl vanliga tänkande människors ord plus
deras andemening, men försöker eller vill
inbilla oss och sig själv, att han inte tänker

som

vi, eller tänker inte alls, utan

bara

rea9erat fysiskt. Der är därför han sätter

kendelse. Det er slet ikke sandt. Givet er,
att Aarsxgssetningen galder, og at vi an-

många citationstecken och skriver många
ord med versaler, för att markera, att han
visserligen själv faktiskt lägger någon mening i orden, men tillika vill att vi och

vender den efter Logikkens Love: begge

han själv blott hålla dem för >en från
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andra kommande akustisk stimulus>. Ta

t. ex. >jag>. FIur har det kommit

I
I

I

som

FöRESTÄLLNING i mitt medvetande. Jo,
på sätt som närmare beskrivas i boken
>kommer en från andra kommande akustisk
stimulus [ja:g] att hos barnet framkalla
motorisk talreaktion Ua:g]. Genom atr
denna akustiska stimulus regelbunder förtnippas med andra stimuli, kommer den
därav framkallade retningen efterhand att

få vissa bestämda konnexioner till

andra

nervbanor. En akustisk stimulus Ua:g] förknippad med mamma ger upphov till en
konnexion, så att barnet direkr på stimulus
[ja:g] kommande från mamma 'ser' för sin
'inre syn' (får en FöRESTÄLLNING OM)
mamma.> Det är allt. Men det är något
som jag inte är medveren om och inte bryr
mig ett dugg om, när jag klart och tyd-

ligt tänker

>jag och mamma> och har omdömen om dem och ver, att jag har dessa

omdömen. Det som är i medvetandet är

just

dessa

lr

med

t

allt vad de innesluta och intet av nerv-

cller

L

tankar och omdömen o. s. v.

processer. De är varken medvetandet självt
dess

Att

innehåll, än mindre dess

väsen.

påstå någor annat är just blott ett påstående. Och dock var det meningen att

förklara för mig, vad detta mitt

medve-

tande, dessa mina föreställningar m. m. är

för

Nej, vad en sådan robotmänniska skriver,

lära känna den målmedvetne, kunnige ande,
som dresserat detta reaktionsknippe Olson
sådana presrationer

tänker och lägger in samma mening i
nästan alla ord som

vi

andra, fast han helt

enkelt förutsätter, att det blott finns sinnesförnimmelser, men inte också em förstående

av

dessa förnimmelsers innehåll;

att vi inte blott konstatera ett medvetande,
utan också vet, att detta medvetande är

till och
till en viss grad
- det är. Visserligen- också, vad
för något
kan vi inte

beskriva dessa medvetenhetsfakta och medvetenheten själv annat än genom bildlikt
tal, d. v. s. genom begrepp som har abstraherats från förnimmelsernas innehåll och
som i följd därav, såsom skolastiken säger,
inte är conceptus proprii ex propriis utan
blott proprii ex communibus, alltså inte direkt uttrycka det andliga utan direkt det

materiella och det andliga

blott indirekt

genom negation av allt materiellt som sådant. Men detta bevisar inte, att det rör
sig blott om somatiska reaktioner, uran atr
vi har en kroppslig-andlig natur och inte
är rena andar med omedelbar intuition i

den andliga verkligheten. Det finns nog

en annan väg >ur denna förvirring> än
att förvisa själen och allt psykiskt till my_
ternas värld: Våra begrepp for de olika
formerna av varat är analoga, d. v. s. själva
abstraherade innehållet, som r. ex.

det

något.

kan inte intressera en tänkande människa,
Man blir dä bata väldigt nyfiken på att

till

Men det värsta är att föfi. i hela boken
förbiser huvudsaken, nämligen att han själv

och så tar psy-

kologien ändå ut sin rätt.
Men, vi skall inte vara elaka. Utan tvivel finns i boken eo hel del förnuftiga
tankar och kanske nyttiga vetenskapliga
rön beträffande enskilda detaljer i den
somatiska reaktionen vid förnimmelser,
tankar o. s. v. Men det finns också gott
om rena rama påståenden även på dessa
rent empiriska områden som t. ex. i avsnittet sid. 163: >Hur muskelkontraktioner
framkallar JAG-VILL-TANKAR>, eller
avsnittet sid. 182 om >Motorisk morel>.

i

>vara>, förverkligas på olika sätt i olika
varandets grader.
Felet i föreliggande bok börjar redan med
metoden. Förf. undersöker bara de kroppsliga reaktionerne, men föreger att undersöka de psykiska och uttalar sig mycket
bestämt om dessa. Det vore nog mera vetenskapligt atr först undersöka det verktyg, med vars hjälp han kommer till sina
fysiologiska insikter: sin intellekt, sin abstraktionsförmåga, sin introspektion och reflexion o. s. v, Ty blott genom atr begagna dem som psykhka företeelser kan
han lägga nigon mening i varje än så litet

ord han

säger och skriver, och kan han
förutsätta, att vi, hans andäktiga läsare,
förstår ved, han menar. Ty han vill dock
bli förstådd, när han lårer trycka en sådan

2tt
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diger bok. Nu får vi. blott höra något om
en fysiologi, som-påstås ersätta psykologien.
Men det var ju psykologien vi skulle

tala om.

Ta vi ett annat fundamentalt misstag:
Ingen förnuftig människa kan väl någonsin överbevisas om att det blott finns >>skedartill blott fysiskt-kemiskt skeende, och inte också, ja, a fortiori >>varande>>. Det är den största motsägelse att
ende> och

påstå: det finns skeende, men det finns
ej något ting. Framför allt kan ingen ens
med bästa vilia inbilla sig, att detta skeende
i de somatiska reaktionerna, varom jag får
veta några mystiska teorier i boken, är
identiskt med mina förnimmelser och
tankar, just som sid*nr, ja, inte ens att

det är

deras orsak, Som orsak för dessa
företeelser i medvetandet upptäcker jag ju
klart själva jaget och dess objekt.
Men därom må nu vara nog sagt. En
slutgiltig avrättning av all >animism> före-

tas av förf. vid slutet av boken. Dock
avrättar han blott sig själv genom ett perfekt harakiri: >Det vore inte lämpligt att
använda termen 'psykologi' såsom etikett
på den metod som tillämpats i detta ar-

bete. Här har ju inte avhandlats några
'förnimmelser','föreställningar','tankar',
'känslor' etc., alltså någon sorts 'siälsliga.fenomen', men väl FöRNIMMELSER,

teckna en övergiven forskningsgren> (sid.

270 f.).

Och vi som har trott, att man gjort
stora framsteg på alla vetenskapliga
områden just emedan man allt mera uppdessa

täckte den väsentliga skillnaden mellan
materia och ande, mellan sinnes{örnimmelse
och förstånd! Men här passar nog bättre
ett annat svar: Den som bevisar för mycket,
bevisar ingenting. Att överhuvud taget
någonsin en människa kunde komma på
tanken att tolka. den övriga naturens beteende >>animistiskt>> och >psykologiskt>>,
har sin enda grund däri att vi hos oss själva
konstaterar och i begrepp fattar helz v&r
inre >animistiska>> och >>psykologiska> verklighet. En stjärna skulle det aldrig falla
in att uppfatta en annan stjärna som levande, tänkande, viljande o. s. v., emedan
den själv aldrig lever, tänker eller vill. Redan den primitiva människan var en obotlig psykolog. Den >ovetenskapliga> män'
niskan tolkar sin sinnesförnimmelse och sitt
förstånd in i den livlösa eller oförnuftiga
naturen och bevisar därmed sin andlighet.
Den moderna >>vetenskapliga> människan

av förf:s typ uill lörklara sig själv blott
med fysik och kemi. Det är antingen and-

lig bankrutt eller materialistiskt
-

snobberi

eller kanske båda delar.

J. Geilacb.

FöRESTÄLLNINGAR, TANKAR, KÄNS-

LOR etc., d. v. s. sensoriska reaktioner,
fysiologiska förlopp åtf<;ljda av medvetande.
Kallade man denna metod 'psykologi', så
vore det endast ägnat att leda till förväxlingar med den animistiska 'läran om själs-

livet'. Termen 'psykologi' synes i stället
böra gå mot ett annat öde. I vetenskapernas historia kan man som ett genomgående drag spåra en successiv utmönstring
av animistiska inslag ur de olika disciplinerna. Alkemien har fått ge rum för våra
dagars kemi, astrologien för våra dagars
astronomi. I detta bortrensande av animism synes den närmast förestående etappen bestå i att psykologien utmönstras ur
vetenskapernas led. Om så sker, kommer
ordet psykologi slutligen en dag att be-

2t2

Bibelkunskaf l.Påve

Pius XII:s

bibelen.clkli.ka >Diuino aflante Spiiltu> om bibelstudiernas tidsenliga

främjande. Stockholm 7944, Kr-

Kr. l:
-,
Den i Credo (1944: 33 ff.) anmälda
tolska bokförlaget.

påvliga rundskrivelsen Diuino aflante Spiritu föreligget alltså nu i svensk översättning och rekommenderas härmed ännu en
gång på det varmaste till alla bibelvänner
och till dem borde vi alla höra. Kyr-kan går inte ur vägen för de frågor och
problem, som den moderna vetenskapen
ställer bibeltolkaren. För detta är just
denna encyklika ett talande bevis.

l.

Gcrlacb.

I
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A. H. Johns t onz Katolsk tro.
Radioföredrag. 8o, 2ot sid. Stock-

holm 1944, Credos Förlag. Kr.
t:
-,

Denna serie engelska radioföredrag, som
i översättning på svenska, äro
avsedda >att framställa huvuddragen av
den uppenbarade religionen d. v. s. den re-

nu föreligger

ligiösa sanning, som Gud själv
Många .oklara begrepp

lär

oss>.

om Gud och vårt

forhållande till Honom, om Kristi gudom
och hans sändning i världdn, om evangeliernas tillförlitlighet och Kyrkans grundvalar och hennes krav gentemot individen
redas här upp på ett enkelt, lättfattligt

och bildrikt språk. Många dy'upa och för
lekmän svårtillgängliga sanningar översät-

är ett försök att

göra kristendomen mera

för moderna människor. Åtskilliga icke-katoliker komma väl att anse den
vata väl dogmatisk ibland, men med dogmatik i det sammanhanget mena de intet
annat än logik och det må ju vara förståeligt, att logik ibland kan bli rätt stötande och besvärlig för önsketänkande
acceptabel

människor.

Varje katolik bör nu köpa och läsa denna
bok, även de som anse sig väl bevandrade
i teologins högre sfärer. Och så tillkommer det var och en att sprida boken till
så många icke-katoliker som möjligt och
du kan med lugnt samvete lägga den i
handen på din bäste vän och säga honom:
Tag och läs!

Curt

tas här till ett enklare språk, utan att
bli lidande. En
del liknelser äro mindre lämpligt valda,
andra åter äro väl funna och tillspetsa för-

Roeger.

innehållets allvar och djup

R.

Att vara enkel, rättfram, uppriktig har
varit författarens huvudsakliga mål och
denna inställning bör också varje läsare
ha, som griper sig an detta verk, Visserligen är en kritisk inställning ofta ett plus,
men den är till stort hinder, om den är
behäftad med den förutfattade meningen,

att resultatet måste bli negativt för

den

kritiske läsarens personliga del. Men den
som läser denna bok utan fördomar och
utan att läsa mellan raderna och tolka in
en annan mening än den som är avsedd,
har stora möjligheter atr här få en klar
och åskådlig bild av den sanna kristendomens djupaste väsen och grundvalar, på
vilka den katolska kyrkan står. Man behöver inte vara filosof eller teolog föt att
läsa den, föredragen

äro riktade till varje

ärligt sökande människa, som vill finna
sanningen sådan den verkligen är och inte
sådan den kunde ha varit och ur mänsklig

I

synpunkt lämpligast borde varit. Författaren vill få läsaren att ta personlig ställning
och verkligen på allvar fråga sig en gång:
Angår det här mig personligen, eller skall
det bara läsas som ett intressant tillskott
till den katolska litteraturen i Sverige. Det

\f ehnet: Toht orcl om auL 8', 24+VIII sid. Stock-

laten.

tydligandet.

holrn 7944, Ansgariusförlaget. Kr.
-.7<

Den lilla skriften innehåller det teologiskt och historiskt viktigaste om avlrten
i kort sammanfattning jämte ett bihang
med avlatsböner. Ämnet är disponerat med

all den klarhet och tydlighet, som alltid
gör ett så starkt intryck på var och en,
som kommer i beröring med Kyrkan och
med det meste som där säges och skrives.
Och med all den trygga säkerhet och viss-

het i tros- och lärofrågor och sunda omi strids- och tvistefrågor, som man
förgäves söker hos andra på mera labil
döme

grund byggda trossamfund.
IJppsatsen är ett ytterligare förtydligande
av Kyrkans ståndpunkt i fråga om avlaten,
ett förklerande av den historiska situationen med dess inverkan på avlatens praktiserande och utveckling.
Förf. har i sin stil förmågan att förena
sträng saklighet med personlig inlevelse och

stort intresse, som gör att uppsatsen läses
med stigande uppmärksamhet, vilket resulterar i åsyftad förståelse för detta månghundraåriga tvisteämne. Skriftens tillkomst
behöver icke på något sätt moriveras, den
213

Litteratur
har en stor uppgift att fylla både inom
och framför allt utom Kyrkan. Särskilt
tacksam är katoliken för de böner och anvisningar som finnas medtagna i bihanget.
Det är ett allmänt känt faktum, att alltför litet reklam göres för den katolska
verksamheten framför ellt

i ft&g* om dess

böcker. Och det vanliga är att katolikerna
själva inte ens veta eller ta reda på vad
som finnes i bokväg. Måtte inte denna

Birgit

Rodhe:

Kärleh",

kan-

ratskap ocb äktenskap. Stockholm
1944, Natur och
4:
6:

Kr.

-,

Kultur. 8",

122 s.

-.

Sexualfrågan har under det sista halvåret upptagit den centrala platsen bland de
ämnen som debatterats i vårt land. An-

ledningen är som bekant förslaget rill
sexualundervisning

i

skolorna, och härifrån

skrift röna samma dystra öde, som så
många andra goda skrifter med en stor
mission att fylla: att ligga dammiga och

har

bortglömda på pastorsexpeditionernas bokhyllor runt om i landet.

Alla de tre här anmälda böckerna tar
ställning till frågan, tvi behandlar den ur
mera speciell synvinkel, den tredje ser den

Curt

Roeger.

diskussionen

spritt sig till de sexuella

problemen i allmänhet, sedda ur olika
aspekter.

generellt.
Eugen

W a I t e tz Die Eucbaris-

tie. Das Sakrament der
schaft. 8o, 89 sid. RM

Gemein-

2:

-. Die
ler Versöbnung.
Ueberwindung von Schuld und
Das Siegel

Sönde

im Sakrament der Busse.

represen-

prof. E ss en-M öl I e rs bok, som

utgöres av en serie tryckta föreläsningar,
De resultat som läkarvetenskapen kommit

fram till beträffande sexuella frågor

såsom

8o,

avhållsamheten, äktenskapets etik, den sexu-

108 sid. RM 2:20. Freiburg im

ella upplysningen, de fria förbindelserna,
etc. är ju redan rätt allmänt kända bl. e.

Breisgau'1944, Hetder.

Det är ett gott bevis föt

den stora upp-

skattning, som E. Valters små böcker om
sakramenten (jft Credo 1940:287 f.) vun-

nit, att de måste tryckas i allt nya upplagor. Framställningen av evkaristien och
botens sakrament föreligger nu i 4:e upplagan. Här får lekmannen en på samma
gång djupgående och lättfattlig undervisning över de nådemedel som hör till de
mest väsentliga för vårt kristna liv och
därför kräver en allt större förståelse och
inlevelse från vår sida, så att vi alltmera

genom prof. Giertz' och d:r Eeg-Olofssons
tidigare utlåtanden (även om deras uppgif-

ter inte står helt

oemotsagda av en annan
riktning, representerad bl. a. inom Riksförbundet för sexuell upplysning). Det är all-

tid med glädje man tar del av

dessa resul-

Sexual-

tat, särskilt när de meddelas i förening med
etiska synpunkter av så upphöjt slag som
dem prof. Essen-Möller här framför. Från
katolsk sida kan vi visserligen inte skriva
under allt, men detta minskar inte nämnvärt helhetsintrycket av boken som en givande och ytterst sympetisk framställning.
Gusta f Grände har gjort sig känd
för sitt modiga uppträdande mot dansbaneeländet, för vilket han, enligt god kristen
tradition, utsatts för både beundran och
smälek. Nu har han samlat sina erfaren-

lrågan nr läharens synfankt. Lund
1944, Gleerup. 8o, 276 s. Kr.

heter av ungdomens nöjesliv i en bok, som
gör ett synnerligen vederhäftigt intryck

7:50.

genom sin sakliga och metodiska uppläggning.

blir delaktiga av deras stora rikedomar, De
föreliggande böckerna kan därvid göra oss
goda tjänster.
J. Geilach.

Elis Esscn-Möller:

Gustaf

Grände:

Nöjeslia
ocb ungdontsaård. Lund 1944,Glee-

rup. 8o, l8J s. Kr. 4:7i,

2t4

Den medicinska sakkunskapen
teras av

Kyrkoherde Grände använder inte sin
energi på

att

beklaga sig över ungdomens

Litteratur
förvildning
han vånder sig i stället mot
den generation som skapar den värld, där
ungdomen skall leva. I berättigad indignetion lägger han den tyngsta skulden på
dem, som för sin ekonomiska förtjänst exploaterar ungdomen utan tanke på ansvar.

Här gäller det då särskilt nöjesindustrien
och den sämre förlagsverksamheten,
Enda botemedlet är att de moraliskt mera
högtståcnde krafterna sättes i verksamhet.
Framför allt måste man söka göra det
kristna inflytandet gällande i hemmen och
i ungdomsföreningarna,
Birgit

Rodhe, slutligen, har givit

ut en alldeles utomordentlig liten bok, tydligen även avsedd att läsas av ungdom i
den senare skolåldern. Man fäster sig här
särskilt vid sexualfrågans allsidiga behandthg. En del av boken uppter en rent sak-

lig sexualupplysning, fullkomligt öppen och
{ullkomligt sober, och därefter följer den
etiska tillämpningen, som går efter konsekvent kristen linje.
Mottot i sexualfrågan kan aldrig

bli ett

>tillbaka>>, det måste

bli ett >framåt>. Framåt
inte till en
ny moral, men till en ny moralisk
syntes.
Det gamla som vi måste >gå tillbaka> till
itt trohetsbegreppet, oåterkalleligheten i
äktenskapets ingående. Av vår generation
har vi alltså något att tacksamt taga upp:
den öppenhet i sexuella frågor som, när
den är vad den skall var1 år en garanti
och inte ett tatt för renheten, och, först
och sist, kamratskapet i dess djupa och
fina form, Ett sådant kamratskap skall,
långtifrån att upphäva naturens ordning
och skapelsens mening, tvärtom fördjupa
dessa, ty inte endast i fysiskt avseende behöver varje kön sitt komplement, utan
även och i lika hög grad när det gäller
det andliga och intellekmella skapandet.
Med några få kompletterande påpekanden
angående preventivmedelsfrågan torde denna
bok varmt kunna rekommenderas som en
utomordentlig >upplysningsskrift> av högsta
moraliska värde även åt katolsk ungdom.
Den fyller otvivelaktigt ett verkligt behov.

Gunnel Yallquist.

E, Behrer, O,

S, C.z L'Ascen-

sion de la Souffrance. 8o, 2lZ s.
Paris 1943. Desclie de Brouwer.

Fr. 3 i:

-.
En präst, tillhörande den orden

som

ägnar sig helt åt vården om de sjuka, talar

h:ir till dessa om lidandet såsom maitresse
de Ia vie. På ett äkta kristligt sätt vill
han förena varje mänskligt lidande med
Kristi lidande. Det är i detta som den
sjute skall hämta tålamodets kraft, och

i

gemenskap

med detta som han skall

se

meningen med sitt eget lidande. I samband
härmed påpekar P. Bcehrer mässoffrets och
kommunionens stora värde för de sjuka såsom mötet med Den som tagit på sig deras
lidande, Han framhäver även kanondoxologien, dessa djupa ord om nödvändigheten
och betydelsen av föreningen med Kristus
Boken innehåller dessutom en
i allt.
kort biografi
över den helige Camillius av
Lellis, patron för sjuka och sjukvårdare.
Den avslutas med en utförlig biografi över

lämplig andlig litteratur för sjuka.

Arne

Rash.

J.-G.-H. }{of. lmenn: L'Eglke
se rend pas. 80, 208 s.
Genöve, Les Editions Labor-Fritzes
Kungl. Hovbokhandel. Skandin. Kr.

lit et ne
l:

-,

Pastorn vid franska Reformerta kyrkan
i Stockholm, J.-G.-H. Floffmann, har med
ett par skrifter bidragit till en schweizisk
serie benämnd L'Eurofe eaangölique au
Creaset de l'Efreuue. Den första behandIr Les fonilements bistoriques des Eglises
du Nord. I en tämligen koitfattad översikt skisserar författaren den kristna kyrkans historiska utveckling i Skandinavien.
Framställningen har därigenom givecvis icke

kunnat undgå att skematiseras, varvid vissa
faktorer i utvecklingen tillmätts stundom

{ör stor, stundom för ringa betydelse.
Detta gäller den svenska avdelningen; förhållandet

i frägr om motsverande

danska

och norska undandrar sig anmälarens bedömande.

-

Den andre skriften, Ies

zLt

Litteratur
tlu Nord. dans la Crise mondiale,

dess

hjälp själv skall söka tränga

ger en inblick dels i den finska kyrkans

in i

konstverkens innehåll.

Eglises

arbetsförhållande i ett krigförande land,
i den norska kyrkans i ett ockuperat.

dels

Arne

Rask.

Konsten och liuet, utgiven av d:r

Heinrich Liitzeler. Freiburg im
Breisgau, Herder. 8', 12-16 sid.
text, 2t planscher. Pris per volym
c:a kr. 2: 35-22 J0.

Fleinrich

Lötzeler:

Om

den glädje sotn udrdr.
Unga
flickor. - Mdlt ocb kainna. -

Barnet.

Musik.

Reinhol d Schneid er: Den

tnäktiges anlete.

Hilde Herrm ann: Kuinnofiorträtt från 1 800-talet.

Elisabeth

B

recht.: Lyck-

liga mödrar.

Eckart

Peterich:

nas tro,

band äro de första i en serie på
häLften, som Hcrders förlag utger på
svenska. (Den tyska upplagan >>Der Bilder-

27

denna

2t förhållandevis bra reproduktioner varav
vanligen 5 i ftus.
Om den glädje som varar skriver H e i nrich Litzeler,

att den ej är en foljd
av yttre välmående, >>de stora förkunnarna
av glädjen är de som vördnadsfullt begrunda allt, de som märkts av ödet och
de som klart och tydligt skådat den betryckta människan>>. Flan visar oss i en
serie bilder hur olika konstnärer ha skildrat
unga flickor och förmått fånga olika sidor
av deras väsen. Han talar om hur barnet
har framställts under olika tider, och visar
oss hur uppfattningen av kärleken mellan
man och kvinna växlat från medeltiden till

vära dag*. Slutligen har han skrivit några
mycket fina sidor om musiken i konsten,
fyllda av djupa och sköna tankar; denna
del är kanske den bästa i serien hittills.

einhol d S c hnei der skriver fängslande om hur olika konstnärer uppfattat
härskaren och ledaren och hur de låtit
deras ansikten återspegla personligheten.
Hil d e H e rrm a n n s häfte om kvinnoporträtt under 18O0-talet och ElisaR

Grcker-

Dessa

kreis>>

djupare

Varje band
- och ungefär
innehåller f0 ä It sidor text

har redan flera gånger anmälts i
tidskrift.) Varje häfte utgör, skulle

man kunna säga, en betraktelse över ett
visst ämne i anslutning till några mer eller
mindre kända konstverk. Det konsthistoriska får träda i bakgrunden; törf*taren
vill främst ge det väsentliga innehållet i
varje konstverk, uttryckt i några få rader.
Någon estetisk analys är det således inte
fråga om. För varje ämne gives några bilder att tränga in i för att se, vad de möj-

ligen kunna ge oss. Texten är mer

en

beth

Brechts

om lyckliga

mödrar

äro båda mer subjektiva och stundom något ytliga i analysen. Eckart Peter i c h slutligen, ger några intressanta synpunkter på de gamla grekernas religion och
visar de väsentliga dragen av denna, bl. a.
grekernas stora fromhet, som satt sin prägel på all deras konst.
Setien Konsten och liaet kan varmt rekommenderas åt alla konstvänner. De enskilda banden lämpa sig också utmärkt
som små fina presenter.

hjälp; det är meningen att varje läsare med
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